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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A les 19:00 hores del dia 29 d’octubre de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lma. senyora 
Alcaldessa accidental: 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals.  
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica 
i portaveu del grup municipal CIU.  
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut.  
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els Regidors:  
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç.  
Sr. 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.- Acta de Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2018 
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 DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
3.1. Assumpte 
 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LLIBRES I MATERIAL 
ESCOLAR. CURS 2018/2019. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials es considera necessari 
l’existència d’uns ajuts municipals per llibres i/o material escolar pels infants del 
municipi i les seves famílies, ja que són un suport per l’atenció i la prevenció del risc 
social.  
 
Considerant que des de la Regidoria de Servies Socials, es van elaborar unes BASES 
PER A LA CONCESIÓ D’AJUTS EN CONCEPTE DE LLIBRES I/O MATERIAL 
ESCOLAR PER AL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATORIA. CURS 2018-2019 
 
Considerant que aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona el passat 24 d’abril de 2018, sense haver-se produït cap reclamació en el 
termini establert d’un mes, esdevenint definitives. 
 
Considerant que l’Ajuntament en Junta de Govern Local, en Sessió ordinària, 
celebrada el proppassat dia 11 de juny de 2018, va aprovar per unanimitat dels seus 
assistents la convocatòria d’aquests ajuts. 
 
Considerant les sol·licituds presentades en el termini acordat en referència a aquests 
ajuts. 
 
Considerant que les bases ja determinen les persones i infants els quins es poden 
acollir a aquests ajuts.  
 
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 el que preveu la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
de la infància i adolescència. 
 
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.  
 
Considerant l’informe emès per l’educadora social en data 21 de setembre de 2018. 
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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 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, en concepte de llibres i/o material escolar: 

ESCOLA NÚM. AJUTS TIPUS AJUT IMPORT 
FEDAC 5 C 30 
TOTAL 5  150,00 

    
PUIGSOLER 3 A 65 
PUIGSOLER 3 A 60 
PUIGSOLER 8 B 40 
PUIGSOLER 14 C 30 

TOTAL 28  1.130,00 
    

SANT VICENÇ 9 A 65 
SANT VICENÇ 21 B 40 
SANT VICENÇ 43 C 30 

TOTAL 73  2.715,00 
    

IES CASTELLET 4 A 65 
IES CASTELLET 14 B 40 
IES CASTELLET 18 C 30 

TOTAL 36  1.360,00 
 

                                                                 TOTAL: 5.355,00 € 

SEGON.- FER EFECTIVA la concessió d’aquests ajuts. 
 
TERCER.- DENEGAR la concessió d’aquest ajut als interessats que es relacionen a 
continuació pels motius que es detallen: 
 

ESCOLA NÚM. 
SOL·LICITUDS MOTIU DENEGACIÓ 

FEDAC 4 DENEGADA: SOBREPASA INGRESSOS 
FEDAC 3 DENEGAT: FORA DE TERMINI 

   
PUIGSOLER 3 DENEGADA: SOBREPASA INGRESSOS 
PUIGSOLER 2 DENEGADA: FATA DOCUMENTACIÓ 
PUIGSOLER 1 DENEGAT: FORA DE TERMINI 

   
SANT VICENÇ 28 DENEGADA: SOBREPASA INGRESSOS 
SANT VICENÇ 2 DENEGADA: FATA DOCUMENTACIÓ 
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IES CASTELLET 9 DENEGADA: SOBREPASA INGRESSOS 
IES CASTELLET 4 DENEGADA: MAJOR DE 16 ANYS 
IES CASTELLET 1 DENEGADA: FATA DOCUMENTACIÓ  
IES CASTELLET 3 DENEGAT: FORA DE TERMINI 

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’intervenció per el seu 
pagament i comptabilització.  
 
CINQUÈ.- 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. - 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 REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
5.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 

Assumpte  
 
BASES REGULADORES DE LA CONSECCIÓ DELS RECONEIXEMENTS A LES 
MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 
Considerant que, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, mitjançant la Regidoria 
d’Hisenda, organitza la concessió dels reconeixements a les millors iniciatives 
empresarials de Sant Vicenç de Castellet, en el marc de la 6a. Nit de l’Impuls 
Empresarial.  
 
Considerant que l’acte tindrà lloc el pròxim dia 22 de Novembre d’enguany. 
  
Considerant que caldrà regular aquesta concessió de reconeixements mitjançant unes 
Bases.  
 
Considerant que les bases s’han elaborat per part de la Regidoria d’Hisenda d’aquest 
Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.  
 

FONAMENTS DE DRET  
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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 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.- ORGANITZAR la nit de L’Impuls Empresarial, l’acte on es lliurarà els 
reconeixements a les millors iniciatives empresarials i que tindrà lloc el 22 de 
novembre de 2018.  
 
SEGON.- APROVAR les bases reguladores de la concessió dels reconeixements a les 
millors iniciatives empresarials de Sant Vicenç de Castellet 
 
Primera. OBJECTE  
L’objecte d’aquestes bases és la concessió dels reconeixements a les millors 
iniciatives empresarials, comercials i de serveis de Sant Vicenç de Castellet en la seva 
6a. NIT DE L’IMPULS EMPRESARIAL. Aquests reconeixements pretenen assolir els 
objectius següents: 

•  Reconèixer la consolidació de les activitats empresarials, comercials i/o de 
serveis al municipi atorgant una distinció a les millor iniciatives.  
 

• D’una forma especial distingir les iniciatives empresarials que siguin més 
innovadores, que aportin major responsabilitat social empresarial, que tinguin 
millors pràctiques internacionals, així com l’activitat comercial i/o de servei que 
tingui una major consolidació al municipi.  

 
Segona. RECONEIXEMENTS.  
 
1.Categoria Empresa més innovadora : El reconeixement a l’empresa més 
innovadora serà atorgat a l’empresa que obtingui una millor valoració global segons els 
criteris generals següents:  
 
• Grau de definició del producte o servei. (fins a 10 punts)  
• Coneixement del mercat i adequació del producte o servei a les necessitat i les 

demandes del mateix. (fins a 10 punts)  
• Viabilitat econòmica i financera de l’empresa. (fins a 10 punts)  
• Potencial de creixement de l’empresa (fins a 10 punts)  
• La incorporació d’aspectes innovadors en el producte/servei o en els processos 

implicats (fins a 10 punts).  
 
 

2. Categoria Empresa amb major Responsabilitat Social : El reconeixement a 
l’empresa amb major Responsabilitat social empresarial serà atorgada a l’empresa que 
destaqui en:  
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• Qualitat en les condicions de treball: Polítiques estables de contractació, aplicació 
de mesures de la igualtat entre homes i dones, mesures de conciliació de la vida 
personal i laboral etc. (fins a 10 punts).  

• Respecte al medi ambient: incorporació de bones pràctiques ambientals, 
minimització de la generació de residus i recollida selectiva, adopció de mesures 
d’estalvi energètic, implantació de sistemes de gestió ambiental etc. (fins a 10 
punts).  

• Compromís amb el territori i participació en accions a favor del municipi. (fins a 10 
punts).  

 
 
3. Categoria Empresa amb millors practiquen en internacionalització : El 
reconeixement a l’empresa amb millor pràctiques en internacionalització serà atorgada 
a l’empresa que obtingui una millor valoració global segons els criteris general 
següents:  
 
• La prospecció de nous mercats (fins a 10 punts).  
• L’obertura i presència en mercats exteriors (fins a 10 punts).  
• La capacitat d’organització interna per assolir els mercats exteriors (fins a 10 

punts).  
• La incorporació de noves tecnologies en l’àmbit de la internacionalització(fins a 10 

punts).  
 

4. Categoria activitat comercial o de serveis més Innovadora: El reconeixement a 
l’activitat comercial o de serveis més innovadora serà atorgada a l’activitat que obtingui 
una millor valoració global segons els criteris generals següents:  
 
• Grau de definició del producte o servei (fins a 10 punts).  
• Coneixement del mercat i adequació del producte o servei a les necessitats i les 

demandes del mateix (fins a 10 punts).  
• Viabilitat econòmica i financera de l’empresa (fins a 10 punts).  
• Potencial de creixement de l’empresa (fins a 10 punts).  
• La incorporació d’aspectes innovadors en el producte/servei o en els processos 

implicats (fins a 10 punts).  
 
 
5. Categoria activitat comercial i/o de serveis amb trajectoria comercial de 50 
anys o més: El reconeixement a l’activitat comercial i/o de serveis de Sant Vicenç de 
Castellet és distingir als establiments en actiu i amb una llarga trajectòria comercial de 
50 anys o més que presten un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot 
adaptant-se als canvia en les necessitats de compra dels consumidors que s’han anat 
produint al llarg de la seva trajectòria comercial. Poden participar totes les empreses 
que aportin qualsevol document que pugui acreditar aquesta condició i que no hagin 
estat reconegudes en anteriors edicions de la Nit de l’Impuls Empresarial  
 
• Acreditació de l’antiguitat.  
• Evolució de l’activitat comercial o de serveis al llarg del temps mitjançant un recull 

fotogràfic.  
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Tercera. BENEFICIARIS  
Podran participar en aquesta convocatòria de reconeixements a les millors iniciatives 
empresarials tenint en compte el que e preveu en aquestes bases: 
  

1. Qualsevol persona física que dirigeixi una empresa, activitat comercial i/o de 
serveis amb domicili social a Sant Vicenç de Castellet, o bé una persona física 
empadronada a Sant Vicenç de Castellet.  
 
2. No poden ser persones jurídiques que tinguin el règim jurídic d’associació o 
fundació com a tal, però si poden presentar candidatures que creguin convenients 
les Associació d’empresaris i de comerç del municipi.  

 
 

Quarta. TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES  
Les sol·licituds de participació en la convocatòria de reconeixement a les millors 
iniciatives empresarials, d’activitats comercials o de serveis es presentaran dins el 
termini establert, des del 24 d’octubre fins el 7 de Novembre de 2018 al registre de 
l’oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 
Cinquena. DOCUMENTACIÓ  

1. Per la participació en qualsevol modalitat dels reconeixements a les millors 
iniciatives empresarials i d’activitats comercials o de serveis, caldrà que els 
participants aportin el que s’estableix en aquest apartat.  
1.1. Sol·licitud dels candidats on consti la seva participació a la convocatòria.  
1.2. Breu memòria de l’empresa, a on la candidata exposarà els principals trets del 
seu projecte empresarial (Document Adjunt)  
1.3. NIF o CIF de l’empresa candidata.  
1.4. Material publicitari de l’empresa, catàlegs de productes o serveis, fotografies 
que estiguin vinculades a l’activitat que desenvolupa. Aquest material pot ser 
presentat de forma digital (opcionalment).  
1.5. Logotip de l’empresa en format JPG o TIFF que es presentarà via digital.  
2. En el cas de les activitats comercials o de serveis que vulguin obtenir un 
reconeixement per l’activitat comercial més antiga i en actiu del municipi.  
2.1. Sol·licitud dels candidats on consti la seva participació a la convocatòria.  
2.2. Certificat que acrediti l’antiguitat de l’activitat comercial i/o de serveis, i la 
titularitat dels establiments.  
2.3. NIF o CIF de la/les persona/es responsables de l’activitat comercial i/o 
serveis.  
2.4. Material de publicitat, xarxes socials, catàlegs dels productes o serveis, 
fotografies que estiguin vinculades a l’activitat. Aquest material pot ser presentat 
de forma digital (opcionalment).  
2.5. Logotip de l’activitat comercial en format JPG o TIFF que es presentarà via 
digital (Si no existeix important fer constar el nom de l’establiment i/o servei). 

Sisena. REPRESENTANTS JURAT.  
El jurat de la Nit de l’Impuls Empresarial estarà format per:  
 El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  
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 Un representant designat per la cambra de comerç.  
 Un representant designat per la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).  
 Un representant designat per la Delegació Territorial de les Comarques Centrals 

de la Generalitat de Catalunya d’Empresa i Ocupació.  
 Un representant designat per la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Vicenç 

de Castellet.  
 El representant de les empreses guanyadores dels premis de reconeixement en 

edicions anteriors.  
 Un representant designat per l’Associació de polígons de Sant Vicenç de 

Castellet.  
 

Setena. LIMITACIÓ 
Totes les empreses, i les activitats comercials o de Serveis seran avaluats pel jurat en 
les seves diferents categories. Una empresa, o activitat comercial o de servei no pot 
rebre el reconeixement per més d’una categoria (ni en aquest any, ni en els anys 
següents).  
 
Vuitena. RESOLUCIÓ  
La comunicació de la decisió del Jurat i el lliurament dels Reconeixements a les millors 
iniciatives empresarials, s’efectuarà en els transcurs de l’Acte públic de la “NIT DE 
L’IMPULS EMPRESARIAL”, la celebració del qual serà el 22 de Novembre i seran 
convidats els participants a l’acte. Durant l’acte de lliurament dels Reconeixements es 
farà públic la presentació de cada empresa, comerç i/o servei al qui se li atorga i els 
principals motius que han motivat la concessió dels reconeixements. Els veredictes del 
jurat seran inapel·lables.  
 
Novena. ÚS DE LA INFORMACIÓ  
En tot moment la informació facilitada pels participants al reconeixements a les millors 
iniciatives empresarials serà tractada amb absoluta confidencialitat per part dels 
membres del jurat.  
 
Desena. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
El fet de participar i de presentar la documentació per tal d’optar a la concessió 
d’aquests reconeixements, suposa l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà les 
qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases. 

 
Disposicions addicionals.  
 
• Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es 

procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida.  
• En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada 

juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà la persona o persones 
sol·licitants perquè presentin aquesta documentació, i es descartaran aquelles 
sol·licitud que presentin algun tipus d’errada o deficiència.  

• El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o 
aclariments sobre el seu projecte empresarial.  
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• Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva 
valoració.  

• La resolució del jurat serà pública. Hi ha la possibilitat que alguna reconeixement 
quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits mínims o 
no s’adeqüin als criteris de valoració.  

• Els organitzadors dels reconeixements es reserven el dret a la difusió pública 
d’aquesta convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels 
projectes presentats.  

• La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut 
d’aquestes bases.  

• Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les 
empreses i empresaris participants en aquest certamen serà tractada amb la 
màxima confidencialitat.  

• Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es 
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.  

• Les empreses o empresaris guanyadors podran utilitzar els premis com a element 
de Promoció 

 
TERCER.- REALITZAR la reserva de crèdit, per les possibles despeses que siguin 
ocasionades.  
 
QUART.- EXPOSAR les esmentades bases, al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a 
la pàgina web i fer-ne la màxima difusió per als possibles interessats.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords 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 
 

 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 

5.2. 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 DEL SRA. XXX, 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. 
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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 24 de setembre de 2018 es registra un escrit signat per la Sra. 
XXX, 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 data 19 d’octubre 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 va quedar exhaurida, però que s’ha modificat el crèdit de la 
partida amb mil euros (1.000,00 €) per fer front a 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. 
 
Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 27 de Desembre de 2012, així com les 
Bases d’Execució de l’esmentat Pressupost. 

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,  
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S’ACORDA 

 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció a favor de la Sra. XXX 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. 
  
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 

 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
5.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 

Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE SENYALITZACIÓ I DE LES BASES DEL 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA TRIA DE CINC NOMS DELS CARRERS DELS 
POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en sessió plenària del dia 25 de novembre de 2015 l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet aprovava el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019 SVC 
pensa en gran!), com a instrument i guió de treball per a la present legislatura i es 
comprometia a treballar sota cinc eixos estratègics valors com la transparència i la 
participació ciutadana. 
 
Considerant que, en el marc d’aquests principis, durant la legislatura s’han dut a terme 
diversos processos participatius, per a copsar l’opinió dels santvicentins i 
santvicentines i fer-los partícips en la gestió municipal. 
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Considerant que en aquest moment, l’Ajuntament té la intenció de donar nom a cinc 
carrers dels polígons d’activitat econòmica, que no disposen de nomenclatura, i que 
dificulten la localització i gestió de les empreses que hi estan ubicades. 
 
Considerant que s’ha redactat una petita memòria que identifica els carrers a 
identificar i també el sistema de senyalització que es voldria emprar, en concordança 
amb la senyalització existent als polígons industrials. 
 
Considerant que es vol dur a terme un procés de participació ciutadana per a la tria 
dels esmentats noms, que formaran part del patrimoni immaterial de Sant Vicenç de 
Castellet i que es pretenen aprovar unes bases que regulin la forma i sistema de 
participació per part de la ciutadania en aquesta tria dels noms dels esmentats carrers. 

Considerant l’acord de ple aprovat en sessió del dia 2 de març de 1998, a través del 
qual s’aprovava que tots els noms de carrers i places que s’aprovessin des de la seva 
efectivitat, fossin noms femenins. 
 
Considerant que les esmentades bases també proposen la creació d’una comissió de 
treball, formada per representants electes, per representants del col·lectiu 
d’empresaris i de les entitats de dones del municipi, com a òrgan que haurà de vetllar 
perquè el procés de participació ciutadana es faci amb garanties i transparència. 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no refrendàries 
i d’altres formes de participació ciutadana. 
 
Considerant la Llei 2/1985, de 7 d’abril, de Bases del règim local. 
 
Considerant el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019: SVC pensa en gran!), 
aprovat en sessió plenària del 25/11/2015. 
 
Considerant l’acord plenari de data 2 de març de 1998. 
 
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 memòria per a la senyalització dels carrers dels polígons 
industrials de Sant Vicenç de Castellet, que indica les vies que s’inclouran en el 
nomenclàtor de carrers i vies de Sant Vicenç de Castellet, així com el procés que se 
seguirà per a la seva tria i senyalització. 
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SEGON: APROVAR les bases del procés de participatiu per a la tria dels cinc noms dels 
carrers del polígons industrials als quals es vol assignar nom. 
 
TERCER: APROVAR la creació de la comissió de treball i seguiment d’aquest procés 
participatiu, que tindrà com a funcions principals les d’executar les accions necessàries 
per a la realització del procés, fer difusió del mateix i vetllar per la seva realització i 
elevar informe al Ple amb la valoració de les votacions rebudes, i que estarà formada 
per les persones següents: 

.l’alcalde president de l’Ajuntament, o persona en qui delegui 

.la regidora de participació ciutadana 

.un/a regidor/a de cada grup municipal 

.dos representants de l’Associació de polígons de Sant Vicenç de Castellet 

.un/a empresari/ària de Sant Vicenç de Castellet 

.un/a representant de cada una de les entitats de dones del municipi 
 
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 D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
5.4. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS PER A LA 
TRIA DEL NOM I LA MASCOTA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT 
VICENÇ DE CASTELLET. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en sessió plenària del dia 25 de novembre de 2015 l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet aprovava el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019 SVC 
pensa en gran!), com a instrument i guió de treball per a la present legislatura i es 
comprometia a treballar sota cinc eixos estratègics valors com la transparència i la 
participació ciutadana. 
 
Considerant que, en el marc d’aquests principis, durant la legislatura s’han dut a terme 
diversos processos participatius, per a copsar l’opinió dels santvicentins i 
santvicentines i fer-los partícips en la gestió municipal. 
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Considerant que l’Ajuntament té la intenció de donar nom al camp de futbol municipal 
que s’està remodelant, així com de crear una mascota infantil, que ajudi a difondre i 
fomentar la pràctica del futbol entre els infants, i que pretén instar sengles processos 
de participació ciutadana per a la seva tria i posterior aprovació, a través d’unes bases 
que regulin la forma i sistema de participació per part de la ciutadania en aquesta tria 
del nom i de la mascota de la instal·lació . 
 
Considerant que les esmentades bases també proposen la creació d’una comissió de 
treball, formada per representants electes, per representants del món del futbol i per 
les escoles del municipi, com a òrgan que haurà de vetllar perquè el procés de 
participació ciutadana es faci amb garanties i transparència. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no refrendàries 
i d’altres formes de participació ciutadana. 
 
Considerant la Llei 2/1985, de 7 d’abril, de Bases del règim local. 
 
Considerant el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019: SVC pensa en gran!), 
aprovat en sessió plenària del 25/11/2015. 
 
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 del procés de participatiu per a la tria del nom del 
camp de futbol municipal, que actualment en troba en fase d’execució de les obres de 
remodelació. 
 
SEGON: APROVAR la creació de la comissió de treball i seguiment d’aquest procés 
participatiu, que tindrà com a funcions principals les d’executar les accions necessàries per 
a la realització del procés, fer difusió del mateix i vetllar per la seva realització i elevar 
informe a la Junta de Govern Local amb la valoració de les votacions rebudes, i que estarà 
formada per les persones següents:  
 
.l’alcalde  
.un representant electe de cada grup municipal  
.un representant tècnic de l’Ajuntament  
.dos representants de la Comissió de treball i seguiment del camp de futbol  
 
TERCER: APROVAR les bases del procés de participatiu per a la tria d’una mascota del 
camp de futbol municipal, que actualment en troba en fase d’execució de les obres de 
remodelació.  
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QUART: APROVAR la creació de la comissió de treball i seguiment d’aquest procés 
participatiu, que tindrà com a funcions principals les d’executar les accions necessàries per 
a la realització del procés, fer difusió del mateix i vetllar per la seva realització i elevar 
informe a la Junta de Govern Local amb la valoració de les votacions rebudes, i que estarà 
formada per les persones següents:  
 
.l’alcalde  
.un representant electe de cada grup municipal  
.un representant tècnic de l’Ajuntament  
.un representant de cada centre educatiu (Sant Vicenç, Puigsoler i FEDAC)  
.dos representants de la Comissió de treball i seguiment del camp de futbol  
 
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.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
6. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs i preguntes 
 
Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
19/10/2018 

 
2018LLDC001033 

 

A data 
24/10/2018 

 
2018LLDC001067 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:00 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 

 


