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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2018 
 
A les 19:100 hores del dia 17 de setembre 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. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals.  
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut.  
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els Regidors:  
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç.  
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual  
 
 
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 setembre 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 de l’ordre del dia 
 
 
3. - ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
3.1. Assumpte 
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APROVAR LA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'OBRES MAJORS PER A 
L’AMPLIACIÓ D’INDÚSTRIA D’ELABORACIÓ DE PLATS CUINATS I PRECUINATS – 
AMPLIACIÓ EDIFICI TALLER I CONSTRUCCIÓ DEPURADORA, A LA FINCA AMB 
EMPLAÇAMENT AL CARRER ANAÏS NIN, D’AQUESTA LOCALITAT, PROMOGUT 
PER L’EMPRESA HOME MEAL REPLACEMENT SA, (EXP. 2/2018 LEGALITZACIÓ 
OBRES). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada per HOME MEAL REPLACEMENT SA amb CIF: 
A60578200, amb registre d’entrada E2018004532, de data 11 de maig de 2018, 
relativa a llicència urbanística de la legalització de les obres d’ampliació d’indústria 
d’elaboració de plats cuinats i precuinats – ampliació edifici taller i construcció 
depuradora, a la finca amb emplaçament al carrer Anaïs Nin, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 31 d’agost 2018, l’Arquitecte Municipal, emet el corresponent 
informe favorable, que textualment diu: 
 

 
“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per Legalització d’obres d’ampliació d’indústria 
d’elaboració de plats cuinats i precuinats – ampliació edifici taller i construcció depuradora, al c/ 
Anaïs Nin, de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Expedient: 2/2018 
Informe: 61-2018-LIP 
Sol·licitant: Home Meal Replacement S.A. 
Data registre entrada: 11/05/2018  
Registre d’entrada: E2018004532 
Emplaçament: C/ Anaïs Nin  
 
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 
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• 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 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.  

• Pla Parcial Pla de Vives, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, en data 5 d’abril de 1990 

III.RÈGIM DEL SÒL 

Planejament aprovat: Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 
1996 
Classificació del sòl : Sòl urbà 
Zona/sector d’edificació: Sector Les Vives 
Planejament derivat. Pla Parcial Les Vives 
Activitats de Grau II. Industria petita, tallers, artesanal 
Condicions d’ús: Industria de 1ª, 2ª, 3ª , 4ª i 5ª 

 
 

IV.CONDICIONS DEL SOLAR 

Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis 
públics (aigua, electricitat, sanejament...). 

V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 
 

 
 
VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Legalització de Projecte bàsic i executiu d’Ampliació visat, redactat per INGAL Enginyeria. 
PEM segons legalització de projecte presentat:                                        39.018,98 € 
El pressupost presentat s’ajusta a les Ordenances Fiscals vigents. 
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VII.ANTECEDENTS DE FET 
 
- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018004532 de 11/05/2018, on es 
sol·licita llicencia urbanística per la LEGALITZACIÓ de les obres d’ampliació d’indústria 
d’elaboració de plats cuinats i precuinats – ampliació edifici taller i construcció depuradora, al c/ 
Anaïs Nin, de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- La parcel.la es troba segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà de tipus 
industrial, en el sector de les Vives i, que està regulat normativament pel Pla Parcial Les Vives. 
 
- En data 13 de febrer de 2015, segons expedient número 2/2015, es va atorgar la llicència 
d’obres per l’Ampliació de les instal·lacions situades al carrer Anaïs Nin de Sant Vicenç de 
Castellet, i en data 18 de febrer la Junta de Govern Local va atorgar la llicència. 
 
- La llicència d’obres es va concedir amb unes condicions. Una de les condicions era la de 
presentar una fiança de 600 € com a garantia de la reparació de possibles desperfectes a la via 
pública, i també una fiança de 7.791,52 € en concepte de l’estudi de gestió de residus, d’acord 
amb el decret 161/2001 de gestió de residus.  
 
- En data 7 d’abril de 2015, segons registre d’entrada número E2015002598, es va adjuntar el 
projecte executiu d’obres, i assumeix de direcció facultativa per l’ampliació d’indústria destinada 
a l’elaboració de plats precuinats.  
 
- En data 7 d’abril de 2015, es va adjuntar el projecte d’ampliació i d’activitat per l’ampliació 
d’indústria destinada a l’elaboració de plats precuinats.  
 
- En data 20 de maig de 2015, l’enginyer municipal va informar favorablement la llicència 
d’activitat de l’ampliació d’indústria destinada a l’elaboració de plats precuinats. 
 
- En data 20 de maig de 2015, l’arquitecte municipal, amb la nova documentació presentada, va 
informar favorablement la llicència per l’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS situades al c/ 
Anaïs Nin s/n, destinada a l’elaboració de plats precuinats. 
 
- En data 28 de maig de 2015, es va atorgar la llicència DEFINITIVA d’obres per l’Ampliació de 
les instal.lacions situades al carrer Anaïs Nin s/n de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- En data 11 de maig de 2018, es presenta el CERTIFICAT FINAL D’OBRES del PROJECTE 
DE LEGALITZACIÓ d’obres d’ampliació d’indústria d’elaboració de plats cuinats i precuinats – 
ampliació edifici taller i construcció depuradora, situades al carrer Anaïs Nin de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 
IV. INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a la LEGALITZACIÓ de les obres d’AMPLIACIÓ d’indústria 
d’elaboració de plats cuinats i precuinats – ampliació edifici taller i construcció depuradora, 
situada al c/ Anaïs Nin, de Sant Vicenç de Castellet amb un pressupost de 39.018,98 €, 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:  
 
- Presentació en el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta notificació, d’un certificat del 
gestor referent a la quantitat i tipus de residus de l’obra. 
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- Presentar en el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta notificació, la sol.licitud de la 
llicència de primera ocupació, i presentació del model 902 de declaració cadastral per tal de 
regularitzar les superfícies i usos ampliats. 
 

 
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 31 d’agost 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. 
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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 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: APROVAR LA LEGALITZACIÓ D'OBRES MAJORS PER A L’AMPLIACIÓ 
D’INDÚSTRIA D’ELABORACIÓ DE PLATS CUINATS I PRECUINATS – AMPLIACIÓ 
EDIFICI TALLER I CONSTRUCCIÓ DEPURADORA, A LA FINCA AMB 
EMPLAÇAMENT AL CARRER ANAÏS NIN, D’AQUESTA LOCALITAT, PROMOGUT 
PER L’EMPRESA HOME MEAL REPLACEMENT SA, (EXP. 2/2018 LEGALITZACIÓ 
OBRES)., corresponent a l’expedient de llicència de legalització obra major (exp. núm. 
2/2018), 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 
impost està constituïda pel cost real i 
efectiu de la construcció, la 
instal·lació o obra 

TOTALS 

Taxa per 
obres majors 2,00 % 39.018,98 € 780,38 € 

Impost de 
construccions 4,00 % 39.018,98 € 1.560,76 

€ 

TOTAL   2.341,14 
€ 
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TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 31 d’agost de 2018,que són: 
 
- Presentació en el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta notificació, d’un certificat del 
gestor referent a la quantitat i tipus de residus de l’obra. 
 
- Presentar en el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta notificació, la sol·licitud de la 
llicència de primera ocupació, i presentació del model 902 de declaració cadastral per tal de 
regularitzar les superfícies i usos ampliats. 
 
- La modificació de la llicència d’activitat per adequar-la a les obres 
 
 
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'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
4.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE POLÍGONS 
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER L’ANY 2018 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018004209, de data 3 de 
maig de 2018, presentada per l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet, en 
el qual demana la subvenció nominal per l’any 2018 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 el qual 
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. 
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Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal a favor de 
l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet per un import de 2.000 € (DOS 
MIL EUROS). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER: APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON: COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè faci efectiu el pagament dels 2.000 € en concepte d’ajut per les despeses que 
té aquesta entitat. 
 
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. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
5.1. Assumpte 
 
ACCEPTAR UN AJUT ECONÒMIC. DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL 
MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATIVES 18-19 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que en data 18 de maig de 2018, es va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona la participació en la línia de suport als cursos de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà per al curs escolar 2018-2019. 
 
Considerant que el Butlletí Oficial d ela Província de Barcelona, en data 25 de juliol de 
2018, surt publicat l’anunci “Resoldre el procediment de concessió d’ajuts en el marc 
del Programa Complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
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Considerant l’anunci mencionat, el qual atorgar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet una concessió de 12.930,74€ Línia 1: cursos de preparació per a l’accés a 
cicles formatius, amb codi XGL 18/X/260261. 
 
Considerant la proposta presentada per la Regidora d’Ensenyament, Silvia Vila Lopez 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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 l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona d’un import de 
12.930,74€ Línia 1: cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, amb codi 
XGL 18/X/260261. Distribuïts de la següent forma: l’import de 5.172,30€ per l’any 2018 
i l’import de 7.758,44€ per l’any 2019. 
 
SEGON: Notificar el present acord segons el que estableix l’article 40 i següents de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
6. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
7. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
7.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT TOT MOTO BAGES SUD PER A 
L'ANY 2018. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018007374, de data 18 
de juliol de 2018, presentada per l’entitat Tot Moto Bages Sud, en el qual demana la 
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subvenció nominal per l’any 2018 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 el qual 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 27 de juny de 2018, va aprovar inicialment la 
modificació del pressupost per l’any 2018 quedant aprovat definitivament el 25 de 
juliol, en la qual hi consta una Subvenció nominal amb aplicació pressupostària 
número 22018002780 a favor del Tot Moto Bages Sud per un import de 800 € (VUIT 
CENTS EUROS). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb 
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. 
 
Considerant 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 un conveni de col·laboració amb l’entitat Tot Moto Bages Sud 
amb el que es fa la concessió d’una subvenció nominal per un import de 800,00 € 
(VUIT CENTS EUROS) mitjançant la modificació del pressupost municipal aprovada 
inicialment en el Ple Municipal de data 27 de juny de 2018, quedant aprovada 
definitivament el 25 de juliol de 2018 amb aplicació pressupostària 22018002780. 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’entitat Tot Moto Bages Sud, amb el 
benentès que caldrà justificar el total de la subvenció atorgada en el termini màxim de 
3 mesos, a comptar des de l’endemà de la finalització de l’activitat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè un cop acceptada la subvenció per part de l’entitat Tot Moto Bages Sud faci 
efectiu EL PAGAMENT de la corresponent bestreta. 
 
QUART.- 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 
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“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
7.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PENYA BLAUGRANA DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET PER A L'ANY 2018. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018007953, de data 18 
de juliol de 2018, presentada per l’entitat Penya Blaugrana de Sant Vicenç de 
Castellet, en el qual demana la subvenció nominal per l’any 2018 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 el qual 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 27 de juny de 2018, va aprovar inicialment la 
modificació del pressupost per l’any 2018 quedant aprovat definitivament el 25 de 
juliol, en la qual hi consta una Subvenció nominal amb aplicació pressupostària 
número 22018002781 a favor de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet per 
un import de 1.500 € (MIL CINC- CENTS EUROS). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb 
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. 
 
Considerant 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 un conveni de col·laboració amb la Penya Blaugrana de Sant 
Vicenç de Castellet amb el que es fa la concessió d’una subvenció nominal per un 
import de 1.500 € (MIL CINC-CENTS EUROS) mitjançant la modificació del pressupost 
municipal aprovada inicialment en el Ple Municipal de data 27 de juny de 2018, 
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quedant aprovada definitivament el 25 de juliol de 2018 amb aplicació pressupostària 
22018002781. 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’entitat Penya Blaugrana de Sant 
Vicenç de Castellet, amb el benentès que caldrà justificar el total de la subvenció 
atorgada en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la finalització 
de l’activitat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè un cop acceptada la subvenció per part de l’entitat Penya Blaugrana de Sant 
Vicenç de Castellet faci efectiu EL PAGAMENT de la corresponent bestreta. 
 
QUART.- 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 
 
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
7.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
3ª Certificació d’obres corresponent a l’obra ordinària del PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L’ERMITA I LA CASA DE L’ERMITÀ 
(ZONA CAMÍ DE  PONENT ACCÉS CASTELLET) 
 
Considerant la certificació d'obres núm.3 , de data 13 de juliol de 2018 i registre 
d’entrada E2018007277, referida a les obres corresponents al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET) d’aquesta localitat, ), amb un import 
de la tercera certificació de 48.753,51€ € IVA inclòs. (QUARANTA-VUIT MIL SET-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS, AMB CINQUANTA-ÚN CÈNTIMS) 
 
Considerant que aquesta corporació local, mitjançant acords de la Junta de Govern de 
data 6 de novembre de 2017, va aprovar. ADJUDICAR el contracte corresponent 
l’obra ordinària corresponent al PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 
SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ D’AQUEST MUNICIPI, a la 
societat Inaccés Geotècnica Vertical SL amb domicili al Poligon Ind. Can Negoci, 
Ptge Amics d’Argentona, núm. 32, 08310 Argentona, amb un pressupost de contracte 
sense l’IVA de cent catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros, amb noranta-dos cèntims 
(114.924,92 €) i vint-i-quatre mil cent trenta-quatre euros, amb vint-i-tres 
cèntims(24.134,23 €) d’IVA, amb un total del pressupost de contracte amb l’iva inclòs 
de cent trenta-nou mil cinquanta-nou euros, amb quinze cèntims(139.059,15€) 
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Considerant l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 9 d’agost de 2018, que 
estableix el següent: 
 

 
 
PROPOSTA 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es 
proposa informar FAVORABLEMENT la TERCERA CERTIFICACIÓ de les obres de 
consolidació del talús situat sota l’ermita i la casa de l’ermità (zona de ponent accés a 
Castellet), amb un import de la tercera certificació de 48.753,51€ IVA inclòs. (QUARANTA-VUIT 
MIL SET-CENTS CINCUANTA-TRES euros amb CINQUANTA-UN cèntims).  

Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació de la present certificació, és la Junta 
de Govern Local, tal i com estableix el decret de la delegació de competències núm. 
2015LLDC000609, de data16/06/2015 

 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm.3, a favor de l’adjudicatària la 
societat INACCES GEOTECNICA VERTICAL,S.L., al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET), d’aquesta localitat, amb un import 
de la segona certificació de 48.753,51 € IVA inclòs. (QUARANTA-VUIT MIL SET-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS, AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )  
 
SEGON.- DONAR trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa INACCES 
GEOTECNICA VERTICAL,S.L. ” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
7.4. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS DE NOVA CONSTITUCIÓ, A FAVOR DE A V G, INCLOSA EN EL MARC 
DEL PROJECTE SOM-HI! 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 5 de Febrer de 2018 es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als professionals autònoms de nova constitució. 
 
Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser publicades 
al BOPB en data 5 de Març d’enguany, als efectes de què les persones interessades 
que complissin els requisits establerts, poguessin presentar les seves sol·licituds de 
subvenció. 
 
Considerant que en data 23 d’abril de 2018 es registra un escrit signat per A V G, que 
manifesta complir els requisits establerts a les bases i que sol·licita la subvenció per a la 
nova constitució de professionals autònoms. 
 
Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots 
els requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 
 
Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 
 
Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de tres mil 
euros (3.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder finançar 
aquesta subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç 
de Castellet, publicades al BOPB de data 6 de Maig de 2009. 
 
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.- CONCEDIR una subvenció a favor de A V G per import de mil euros 
(1.000,00 €), com a professional autònom de nova constitució, tenint en compte que la 
seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases específiques i la 
convocatòria de 2018, reguladores de les subvencions als professionals autònoms de 
nova constitució. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT 
d’una bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
 
TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del 
vigent pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar 
els documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus 
drets.  
 
CINQUE.- NOTIFICAR, igualment, 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. 
 
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
7.5. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS DE NOVA CONSTITUCIÓ, A FAVOR DE A R T, INCLOSA EN EL MARC 
DEL PROJECTE SOM-HI! 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 5 de Febrer de 2018 es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als professionals autònoms de nova constitució. 
 
Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser publicades 
al BOPB en data 5 de Març d’enguany, als efectes de què les persones interessades 
que complissin els requisits establerts, poguessin presentar les seves sol·licituds de 
subvenció. 
 
Considerant que en data 7 de març de 2018 es registra un escrit signat per A R T, que 
manifesta complir els requisits establerts a les bases i que sol·licita la subvenció per a la 
nova constitució de professionals autònoms. 
 
Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots 
els requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 
 
Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 
 
Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de tres mil 
euros (3.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder finançar 
aquesta subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç 
de Castellet, publicades al BOPB de data 6 de Maig de 2009. 
 
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.- CONCEDIR una subvenció a favor de A R T per import de mil euros 
(1.000,00 €), com a professional autònom de nova constitució, tenint en compte que la 
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seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases específiques i la 
convocatòria de 2018, reguladores de les subvencions als professionals autònoms de 
nova constitució. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT 
d’una bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
 
TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del 
vigent pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar 
els documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus 
drets.  
 
CINQUE.- NOTIFICAR, igualment, 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.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
7.6. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS DE NOVA CONSTITUCIÓ, A FAVOR DE J M P, INCLOSA EN EL MARC 
DEL PROJECTE SOM-HI! 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 5 de Febrer de 2018 es 
van aprovar les bases específiques. 
 
Considerant que les esmentades bases van ser publicades al BOPB en data 5 de Març 
d’enguany, als efectes de què les persones interessades que complissin els requisits 
establerts, poguessin presentar les seves sol·licituds de subvenció. 
 
Considerant que la convocatòria per a la concessió de subvencions als professionals 
autònoms de nova constitució van ser publicades al BOPB en data 24 de juliol de 
2018. 
 
Considerant que en data 5 de juliol de 2018 es registra un escrit signat pel J M P, que 
manifesta complir els requisits establerts a les bases i que sol·licita la subvenció per a la 
nova constitució de professionals autònoms. 
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Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots 
els requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 
 
Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 
 
Considerant que en data 27 de juliol es reuneix la comissió d’avaluació per avaluar les 
propostes presentades i un cop debatut l’informe, es proposa concedir la subvenció a la 
sol·licitant. 
 
Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de tres mil 
euros (3.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder finançar 
aquesta subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local 
. 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç 
de Castellet, publicades al BOPB de data 6 de Maig de 2009. 
 
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.- CONCEDIR una subvenció a favor de J M P per import de mil euros 
(1.000,00 €), com a professional autònom de nova constitució, tenint en compte que la 
seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases específiques i la 
convocatòria de 2018, reguladores de les subvencions als professionals autònoms de 
nova constitució. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT 
d’una bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
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TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del 
vigent pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar 
els documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus 
drets.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR, igualment, 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.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
8. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
06/09/2018 

 
2018LLDC000884 

 

A data 
12/09/2018 

 
2018LLDC000906 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:35 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 

 


