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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22  D’OCTUBRE DE 2018  
 
A les 19:00 hores del dia 22 d’octubre 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.  
 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1.- 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 cap intervenció en aquest punt. 
 
 
3.- REGIDORIA D’URBANISME I ESPORTS 
“PROPOSTA D’ACORD D’ALCALDE- PRESIDENT, Sr/a JOAN TORRES PÉREZ. 
 
3.1.- Assumpte 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SOLAR A PER 
A USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, SOLAR A, situat entre els 
carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge dels Catalans i Mestre Massana 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

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

Considerant que en data 9 de març de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central emet informe favorable en relació amb l’expedient d’Autorització 
provisional del projecte d’urbanització, pel què fa exclusivament al solar A per a usos 
temporals, de Sant Vicenç de Castellet, formulat i tramés per l’Ajuntament, a l’efecte 
de l’informe previst a l’article 54.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Considerant la legislació vigent en la matèria, i concretament els articles 37 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 235, 2, del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya. 
 
Considerant l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal sobre el projecte d’obra abans 
esmentat, de data 4 de juliol de 2018, que en el seu apartat de conclusions estableix el 
següent : 

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

 
Considerant que la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2018, es va 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE d’URBANITZACIÓ DEL SOLAR A PER A 
USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, SOLAR A, situat entre els 
carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge dels Catalans i Mestre Massana, està delimitat 
per un polígon d’actuació anomenat UA4 pel PGOU, amb un pressupost de contracte 
amb l’iva inclòs de 252.092,46€, IVA inclòs, amb corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
 
Considerant que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, 
concretament el que estableixen articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i 
l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  
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Considerant que l’esmentat expedient, ha sotmès a exposició pública durant el termini 
de trenta dies, havent-ne publicat els corresponents anuncis, en el Butlletí Oficial de la 
Província, de data 27 de juliol de 2018, i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 7674, de data de 30 de juliol de 2018 i la pàgina web municipal de 
data 23 de juliol de 2018, sense que s’hagi presentat cap reclamació, ni suggeriment 
durant l’esmentat termini.  
 
Considerant que la competència per l’aprovació dels presents acords, es la Junta de 
Govern Local, en virtut del Decret de l’Alcaldia –Presidència núm. 2215LLDC000609, 
de data 16 de juny de 2015, de delegació de competències 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
SOLAR A PER A USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, SOLAR 
A, situat entre els carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge dels Catalans i Mestre 
Massana, està delimitat per un polígon d’actuació anomenat UA4 pel PGOU, amb un 
pressupost de contracte amb l’iva inclòs de 252.092,46€, IVA inclòs, amb corresponent 
estudi bàsic de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte C. de la Villa, gestionat per P. 
Cervantes i contractat pel Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona a petició 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet,, amb el benentès que ha estat sotmès a 
exposició pública durant el termini de trenta dies, havent-ne publicat els corresponents 
anuncis, en el Butlletí Oficial de la Província, de data 27 de juliol de 2018, i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7674, de data de 30 de juliol de 2018 i la 
pàgina web municipal de data 23 de juliol de 2018, sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, ni suggeriment durant l’esmentat termini. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte relatiu a l’aprovació definitiva del projecte 
en el tauler d’anuncis de l’ajuntament als efectes adients.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
4. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI.  
 
5.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
Assumpte  
 
APROVACIÓ AJUTS. LOTS D'ALIMENTS.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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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. 
 
-Informar dels canvis produïts en la seva situació personal, familiar, econòmica, 
etc. 
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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 5 d’octubre 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 

 
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: 
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Numero ajuts SOM PUNTS RESOLUCIÓ PERÍODE AJUT 
2 SI 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ ANY SETEMBRE2018- 

FEBRER 2019 

1 SI 8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ ANY SETEMBRE2018- 
FEBRER 2019 

4 NO 
(SALUT) 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 

FEBRER 2019 

2 SI 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 
FEBRER 2019 

2 NO (INC.) 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 
FEBRER 2019 

1 SI 4,5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ ANY SETEMBRE2018- 
FEBRER 2019 

1 NO (INC.) 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 
DESEMBRE 2018 

1 
(NO 

CONTRACTE 
TEMPORAL) 

3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 
DESEMBRE 2018 

1 EN ACTIU 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY SETEMBRE2018- 
DESEMBRE 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: 
 
2 DENEGAT- NO COMPLEIX REQUISITS 
 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40, 
41, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 

“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
5.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE, I PER LA VIA DE MÀXIMA URGÈNCIA, PER A LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TREBALLADORS/ES SOCIALS 
PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que com a resultat de la potestat reglamentària i d’autoorganització que la 
normativa vigent en matèria de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, atribueix als ens locals, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
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Castellet va aprovar, en sessió plenària celebrada el dia 25 de novembre de 2015, el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019 SVC pensa en gran!), com a instrument i 
guió de treball per als propers quatre exercicis i com a carta de servei i de compromís 
envers la ciutadania, que persegueix recuperar l’esplendor dels anys seixanta, en què 
el municipi era un referent per a la comarca del Bages, tant des del punt de vista 
d’equipaments com des de l’oferta de serveis educatius i culturals. 
 
Considerant que l’atenció a les persones és un dels eixos estratègics de l’esmentat 
PAM, que engloba, entre d’altres, uns serveis socials àgils i eficients que garanteixin la 
prestació dels serveis públics a la ciutadania de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant, així mateix, per acord plenari adoptat en data 30 de desembre de 2015, 
l’Ajuntament aprovava el que considerava serveis essencials i sectors prioritaris a Sant 
Vicenç de Castellet, en concordança del PAM. 

Considerant que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té la necessitat de disposar 
d’una Borsa de treball de treballadors/es socials, per poder donar cobertura a les 
diferències incidències, derivades de baixes per incapacitat temporal, gaudiment de 
vacances, acumulació de tasques, etc. del personal de la Unitat tècnica de Serveis 
Socials, que no pot quedar desatesa en determinades situacions per tal de garantir la 
correcta gestió dels afers socials. 
 
Considerant que en aquesta 15 d’octubre actual es va dur a terme el procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials, per la via 
d’urgència que, segons l’acta lliurada pel tribunal qualificador, es va proposar que 
quedés desert en no haver hagut cap aspirant presentat que l’hagués superat 
íntegrament. 
 
Considerant que l’esmentada acta ha estat exposada a la seu electrònica durant el 
termini de cinc dies, sense que s’hagi presentat al respecte cap escrit de reclamació ni 
al·legació. 
 
Considerant que, actualment, una de les professionals de la unitat bàsica es troba en 
un procés d’incapacitat temporal, pel que es posa la necessitat de poder instar de nou 
aquest procés selectiu, per la via de màxima urgència. 
 
Considerant que la normativa vigent en matèria de personal servei de les entitats 
locals, preveu la possibilitat de contractar personal laboral temporal o nomenament de 
personal funcionari interí 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 es doni una de les circumstàncies esmentades amb 
anterioritat, la contractació o nomenament provisional 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, 
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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. 
 
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 oposició 
lliure, i per la via de màxima urgència, per a la constitució d’una borsa d’interinitat de 
treballadors/es socials, per a cobrir possibles suplències derivades de baixes, 
vacances o altres incidències del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 
 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018. 
 
Acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 
30/12/2015,d’aprovació de la declaració dels sectors prioritaris i serveis públics 
essencials per al municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en sessió plenària del dia 25/10/17. 
Acta lliurada en data 15/10/18 pel Tribunal qualificador del concurs oposició lliure i per 
la via d’urgència per a la constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials. 
 
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: DECLARAR DESERT el concurs oposició lliure i per la via d’urgència, dut a 
terme per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per a la constitució d’una borsa 
d’interinitat de treballadors/es socials, per a cobrir possibles suplències, derivades de 
baixes, vacances o altres incidències del personal de la unitat tècnica de serveis 
socials de l’Ajuntament, en virtut de l’acta lliurada pel Tribunal qualificador de 
l’esmentat procés selectiu, que proposa declarar-lo desert, en no haver estat superat 
per cap dels aspirants presentats. 
 
SEGON: APROVAR les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure, i 
per la via de màxima urgència, per a la constitució d’una Borsa d’interinitat de 
Treballadors/es socials, per a cobrir possibles suplències derivades de baixes, 
vacances o altres incidències del personal de la unitat tècnica de serveis socials de 
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l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que posin de manifest la necessitat de la 
formalització d’una contractació laboral temporal o nomenament de funcionari interí, 
motivada per 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. 
 
TERCER: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases i de la corresponent 
convocatòria en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal, per 
tal de donar el tràmit de publicitat de cinc (5) dies naturals, als efectes de què les 
persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud per optar al concurs 
oposició lliure. 
 
QUART: 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. 
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 

 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 

5.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 

Assumpte 
 
ABONAMENT CASA D'ACOLLIDA D'URGÈNCIES. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant que en data 22 de juny d’enguany la Sra. XXX i la seva filla van ser 
acollides a l’alberg de Manresa com a víctimes de violència de gènere, actuant d’acord 
al protocol comarcal al qual estem adherits. 
 
Considerant que un cop a l’alberg s’ha de buscar un recurs on pugui estar la víctima i, 
en aquest cas, la seva filla fins a poder tenir un recurs definitiu. 
 
Considerant que la Sra. XXX no comptava amb suport familiar ni social que permetés 
que la poguessin acollir. 
 
Considerant que ella no tenia enlloc on anar es va sol·licitar una casa d’acollida per a 
dones víctimes de violència de gènere però per accedir a aquest recurs existeix llista 
d’espera, motiu pel qual es va buscar una casa d’urgència on se la va traslladar el dia 
25 de juny fins el 14 d’agost que es va tenia plaça en un centre de la xarxa pública. 
 

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 
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econòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions 
econòmiques d’assistència social. 
 
Considerant que les bases d’execució del pressupost d’enguany preveu la regulació de 
les atencions benèfiques i ajudes assistencials. 
 
Considerant que les quantitats subvencionades, objecte de justificació, estan previstes 
en el pressupost aprovat definitivament el 7 de desembre de 2017. 
 
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 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, 
sent l’import de l’ajut de 780,00,-€. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 16 d’octubre 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.- ATORGAR amb caràcter excepcional, l’ajut social que es relaciona a 
continuació, i que respon a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari per 
l’import de 780,00,-euros per fer efectiu el cost del trasllat a la casa d’acollida de llarga 
estada. 

 CONCEPTE IMPORT TOTAL IMPORT CONCEDIT 

 Estada Casa 
d’Acollida 780,00€ 780,00€ 

TOTAL AJUT  780,00€ 780,00€ 
 

SEGON.- FER EFECTIU el pagament de l’ajut directament a Càritas Diocesana de 
Barcelona, com a gestora de la Casa d’Acollida.  
 
TERCER.- 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 

 
6. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
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Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
11/10/2018 

 
2018LLDC001008 

 

A data 
18/10/2018 

 
2018LLDC001032 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:30 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 

Vist i Plau 
ALCALDE 

 


