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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2018  
 
A les 19:10 hores del dia 19 de novembre de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica i 
portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar Social, 
Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors: 
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme i 
Comerç. 
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Ha excusat la seva presència la Sra. Silvia Vila i  López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de 
Cultura, d’Ensenyament i de Joventut . 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental de la Corporació, llegeix i 
passa a consideració de la Junta de Govern Local, 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 JUNTA GOVERN LOCAL 12 DE NOVEMBRE DE 2018 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 

 
 
2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt 
 
3. - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
3.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA URBANITZACIÓ DEL SOLAR -
A- PER A USOS TEMPORALS DELIMITAT PELS CARRERS SANT JOAN, BARCELONA, 
PASSATGE 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, 
 
Atès que 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. 
 
Atès que la junta de Govern local en data 22 d’octubre de 2018, va 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 
Conchita de la Villa,  gestionat per Pilar 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. l’esmentat projecte 
 
Considerant de conformitat amb l´article 13 de  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Són 
contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents: 
 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa l’entitat 
del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de 
l’obra. 
2. Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé 
immoble. 
També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma o substància 
del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o natural. 
3. Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la 
susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les 
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ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels 
elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra. 
 
No obstant això, es poden contractar obres definides mitjançant projectes independents 
relatius a cadascuna de les parts d’una obra completa, sempre que aquestes siguin 
susceptibles d’utilització independent, en el sentit de l’ús general o del servei, o es puguin 
definir substancialment i es requereixi l’autorització administrativa prèvia de l’òrgan de 
contractació que fonamenti la conveniència de la contractació referida. 
 
Es poden subscriure contractes d’obres sense referir-se a una obra completa en els supòsits 
que preveu l’apartat 4 de l’article 30 d’aquesta Llei quan la responsabilitat de l’obra completa 
correspongui a l’Administració perquè es tracta d’un supòsit d’execució d’obres per la 
mateixa Administració pública. 
 
Considerant que el procediment i forma d'adjudicació de l'expedient de contractació serà 
objecte de tramitació ordinària de conformitat amb els articles 116 i següents de la LCSP, i el 
present contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
amb més d’un criteri d’adjudicació a  l'empresari amb una millor relació qualitat-preu, amb 
concordança amb l'article 131  i 145 següents del LCSP.  
 
Considerant que en data 14 de novembre de 2018, es va redactar i incorporar a l’expedient el 
Plec de Clàusules administratives Particulars que han de regir per l’adjudicació del present 
contracte. 
 
Considerant l’informe tècnic per part de l’Arquitecte Tècnic Municipal d’aquest Ajuntament  
de data 24 d’octubre de 2018, per a proposar les millores i sistema de puntuació per a 
determinar l’adjudicatari,  amb més d’un criteri d’adjudicació  amb  una millor relació qualitat-
preu 
 
Considerant que en la  mateixa data, s’incorpora a l’expedient de conformitat amb l'article 
231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 , el  replanteig  corresponent projecte 
que definirà amb precisió l'objecte del contracte. 
 
Considerant  els informes de Secretaria i d’Intervenció Municipal, en relació a la normativa 
aplicable i  en relació al de crèdit suficient i adequat en el pressupost 2018, per tal de dur a 
terme l’esmentada actuació. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Considerant que l’òrgan competent per d’aquesta  contractació es la Junta de Govern Local 
aprovada segons Decret de l’Alcaldia –Presidència núm. 2215LLDC000609, de data 16 de 
juny de 2015, en matèria de contractació, amb concordança conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, donat que  no 
supera el 10 % del recursos ordinaris corresponent a l’anualitat de l’any 2018. 
   
És per tot això que,  
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S’ACORDA 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat 
d’acord amb l’article 159 amb més d’un criteri d’adjudicació amb una millor relació qualitat-
preu, amb concordança amb l'article 131  i 145 següents del LCSP, per a l’execució de l’obra 
ordinària per a la urbanització del solar –A- per a usos temporals delimitat pels carrers Sant 
Joan, Barcelona, Passatge Catalans i Mestre Massana, amb un pressupost de licitació als 
efectes d’allò que disposa l’article 102 LCSP: 
 
Pressupost:  Dos-cents vuit mil tres-cents quaranta euros, amb 

vuitanta-vuit cèntims  
208.340,88€ 

IVA 21%:  Quaranta-tres mil set-cents cinquanta-un euros, amb 
cinquanta-vuit cèntims 

  43.751,58€ 

Total pressupost de contracte:   
252.092,46€ 

 
SEGON.- APROVAR  el Plec de clàusules administratives que han de regir, a la 
contractació de l’esmentada obra, d’acord  amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
TERCER.- FER CONSTAR que el pressupost municipal per a l'exercici 2018 conté 
l’aplicació pressupostària 181532619106 PROJECTE d’URBANITZACIÓ DEL SOLAR A 
PER A USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, SOLAR A amb crèdit 
suficient. 
 
QUART.- PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut 
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i al tauler anuncis de l’Ajuntament, i així com la documentació integrant de l'expedient 
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques. 
 
CINQUÈ.- DESIGNAR als membres de la mesa de contractació d'acord amb l'article 63.5 de 
la LCSP  i publicar la seva composició en el perfil de contractant: 
 
 
President: 
 Alcalde: Joan Torres i Pérez o persona en qui delegui 
 
Vocals:  

El Regidor d’Urbanisme: Antoni Calveras i Fugarolas o persona en qui delegui 
Jordi Vall i Droguet Cap de Serveis Territorials o persona en qui delegui 
Jordi Viladrich i Claret, arquitecte tècnic municipal o persona en qui delegui 
Antoni Coll Jimenez Interventor accidental  o persona en qui delegui 
Lluc Basora Pascual, secretari accidental  o persona en qui delegui 
 

Secretari: Oleguer Mollet i Vidal, Departament  de secretaria 
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SISÈ.-  NOMENAR director de la obra i coordinador de seguretat i Salut, a l’Arquitecte 
Tècnic Municipal el senyor Jordi Viladrich i Claret. 
     
 SETE.- FACULTAR  tan àmpliament  com calgui en dret, a l’Il·lm. senyor l’Alcalde - 
President,  o persona que legalment en substitueixi, o membre de la corporació en qui 
delegui, per la tramitació i execució dels precedents acords i per a l’efectivitat de la 
contractació acordada i en especial el dur a terme les convocatòries de la mesa de 
contractació 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 

 
 
4. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“4.1. Assumpte  
 
ACORD D'APROVACIÓ DEL DESISTIMENT D'UN PREMI DEL CONCURS DE VESTUARI 
D'EPOCA DE LA X FIRA DEL VAPOR 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Ates que la senyora L  H  M mitjançant la instància amb número de registre E2018006159 
exposa el seu desistiment al premi del Concurs de Vestits d’Època de la 10a Fira del Vapor 
en la categoria de parella, celebrat el 26 i 27 de maig de 2018. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
passat 10 de juliol, va refrendar l’acta del jurat del Concurs de Vestuari d’Època de la 10a 
Fira del Vapor. 
 
Considerant que entre les persones premiades hi figura la Sra. L  H  M . 
 
Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públic que els 
ens locals atorguen a persones o entitats per fomentar activitats d’utilitat o interès social per 
promoure la consecució d’un fi públic. 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, es contempla una partida 
per a l’atorgament de premis per activitats culturals. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Ates el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en l’article 94. Desistiment i renúncia pels interessats. 
 
1. Tot interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per 
l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 
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2. Si l'escrit d'iniciació, el formulen dues o més interessats, el desistiment o la renúncia 
només afecta els que l'haguessin formulat. 
 
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden realitzar per qualsevol mitjà que permeti la 
seva constància, sempre que incorpori les firmes que corresponguin d'acord amb el que 
preveu la normativa aplicable. 
 
4. L'Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el 
procediment tret que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, n'instin la 
continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia. 
 
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués l'interès general o fos 
convenient substanciar-la per la seva definició i aclariment, l'Administració pot limitar els 
efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguir el procediment. 
 
 
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 el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 605, de 15 de juny de 2015 de delegació i 
facultats generiques i especifiques als regidors. 
 
Per tot això que, 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- APROVAR el desistiment al premi del IV Concurs de Vestits d’Època en la 
categoria de parella que és va dur a terme a la 10a Fira del Vapor el dies 26 i 27 de maig de 
2018, per part de la senyora L H M. 
 
SEGON.-  TRASLLAT al Departament de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els present acords de forma reglamentaria, tal com  estableixen 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 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. 
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5.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ AJUTS LOTS D'ALIMENTS 
 

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

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

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

 
- Persones i/o famílies amb una puntuació d’entre 3 i 5 punts tindran un lot d’aliments 

mensual fins a un màxim de 4 mesos l’any. 
 

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

 
- En casos degudament justificats per la professional de referència es podrà atorgar 

l’ajut per un període concret de temps tot i no complir els requisits. 
 

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

- Estar apuntats al SOC i al servei d’ocupació municipal (SOM) assistint periòdicament 
al club de la feina, a excepció d’aquells casos que des del mateix servei es valori que 
no és obligat: persones amb problemes de salut acreditats, persones que tinguin una 
invalidesa, persones amb menors al seu càrrec, persones majors de 65 anys, 
persones majors de 60 anys sense experiència laboral, persones que abans de fer 
una recerca activa de feina cal que realitzin altres accions (aprenentatge de la 
llengua, tractament de deshabituació d’alcohol o altres toxicomanies, etc.). 
 

- Recollir el lot d’aliments el dia acordat. 
 

- Respectar les indicacions de les persones voluntàries que realitzen l’entrega dels 
aliments. 
 

- Assistir a les entrevistes amb la professional de referència de serveis socials i complir 
amb el pla de treball que s’estableixi. 
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- No vendre ni llençar els aliments rebuts. 

 
- Informar dels canvis produïts en la seva situació personal, familiar, econòmica, etc. 

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

- Per vendre o llençar aliments 
 

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

- Per faltar el respecte a les persones voluntàries. 
 

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

- Per no informar de canvis respecte a la seva situació 
 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que 
s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions econòmiques d’assistència 
social. 
 
Considerant el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
 
Considerant que la justificació constitueix un acte obligatori que, sota la responsabilitat del 
declarant, acrediti cada una de les despeses realitzades mitjançant informe emès per la 
treballadora social. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 8 de novembre de 2018. 
 
Considerant que el servei gestor de la subvenció, sota la seva responsabilitat, ha acreditat 
que s’han complert les condicions exigides per l’atorgament de la mateixa. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
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PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, i que responen a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari, amb una 
periodicitat  segons el següent detall: 
 
 
NUM. SOL·LICITUDS  SOM PUNTS RESOLUCIÓ PERÍODE AJUT 

1 NO (EN 
ACTIU) 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 

2018 

1 SI 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

8 SI 8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

1 NO (INC) 6,5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

1 SI 6,5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

1 SI 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

2 NO (INC) 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

1 SI 5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – ABRIL 
2018 

4 SI 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – 
FEBRER 2018 

1 NO (EDAT) 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – 
FEBRER 2018 

1 NO (INC) 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – 
FEBRER 2018 

5 SI 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY NOVEMBRE 2018 – 
FEBRER 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:  
 
4   DENEGADA: NO ANY 

EMPADRONAMENT  

2   DENEGADA: SUPERA 
INGRESSOS  

 
 
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 
 
 
6. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
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7. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
 
7.1. Es vota a favor de  la inclusió del següent punt 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ AJUT SOCIAL PER ACCEDIR A UN HABITATGE. SRA. XXX 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que en data 6 de novembre de 2018, la Sra. XXX ha presentat una sol·licitud 
d’ajut per poder accedir a un habitatge, així com tota la documentació econòmica justificativa 
de la seva situació. 
 
Considerant que compleix 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 que les bases d’execució del pressupost d’enguany preveuen 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 650,00,-€. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 9 de novembre 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, 
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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 650,00,-
euros. 
 
 Concepte Import total Import concedit 
 Accés 

Habitatge 
1.168,50€ 650,00 € 

TOTAL AJUT  1.168,50 € 650,00€ 
 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució al departament d’Intervenció per fer efectiu el 
pagament de l’ajut directament a Roset Consultors 2014 SLP, com a gestora de l’habitatge. 
 
TERCER.- ACOMPLIR els compromisos pactats amb els Serveis Socials Bàsics segons el 
pla de treball lliurat.  
 
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 DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
7.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt 
 
 
Assumpte 
 
ACCEPTACIÓ D'UN AJUT ECONÒMIC PER L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER 
PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la publicació al BOPB el dia 13 de novembre de 2018 de l’acord de la Junta de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona, de data 8 de novembre de 2018, de l’aprovació 
de la concessió de la convocatòria de subvencions 9753/18 per al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i línia 2, 
període 2016-2018. 
 
Considerant l’acord primer, de l’esmentada resolució de la Diputació de Barcelona, al qual 
atorga a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet un ajut de 33.945,14€ en l’assignació línia 
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1 pel període 2016-2017 i un altre de 15.944,41€ en l’assignació línia 2 pel període 2017-
2018. 
 

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 de 49.889,55€ de la 
convocatòria 9753/18, corresponent al finançament de les escoles bressol de titularitat 
municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018. 
 
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 
 
 
8. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
08/11/2018 2018LLDC001113  
A data   
14/11/2018 2018LLDC001150  
 
 
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. 
 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
SECRETARI       ACCIDENTAL 

Vist i Plau 
ALCALDE 

 

 

 
 


