ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 17-12-2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000021
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 de desembre de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:30 h
Lloc: Sala de Reunions
Hi assisteixen:
Joan Carles Almirall Sanchez, Alcalde
Jose Cara Escudero, 1r Tinent Alcalde
Carlos Pitart Gracia, 2n Tinent Alcalde
Josep Maria Mitjans Mitjans, 3r Tinent Alcalde
Assistits per la Secretària-Interventora, Sra. Isabel Arcobé i Curcó
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l’Alcalde:

Josep Maria Massana Sàbat, Regidor NO ADSCRIT
Joan Carles Ventura Coll (FEM POBLE-AM)
Han excusat la seva absència:
Victòria Castellanos Núñez (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Amàlia Sánchez Lemos (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ma. Carmen Pérez Garcia (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ordre del dia:
1. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS
3. APROVACIÓ RENOVACIO TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT (Modalitat TITULAR NO CONDUCTOR) (X2018001528)
4. APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (SUBMINISTRAMENTS BÀSICS)
(X2018001519)
5. APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (SUBMINISTRAMENTS BÀSICS)
(X2018001520)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE DESPESES DE LES SORTIDES
ESCOLARS A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓ DE BEQUES DE L’ÀREA D’ESPORTS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2018001562)
AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE
DESPESES DE LES SORTIDES
ESCOLARS/COLÒNIES A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓ DE BEQUES DE L’ÀREA
D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2018001563)
APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (INTEGRACIO SOCIO
-LABORAL )
(X2018001587)
APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
DE
CARÀCTER
SOCIAL
(SUPORT
A
DESPESA
D’OFTALMOLOGIA) (X2018001603)
CONTRACTACIÓ SERVEI VIGILANCIA NAU MUNICIPAL VIGÍLIA NIT DE REIS
(X2018001612)
CONTRACTACIÓ TRANSPORT
PATGE PICAROL PER A FESTES DE NADAL
(X2018001619)
APROVACIÓ SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA A ENTITATS CIUTADANES
LOCALS -2018: FUNDACIÓ PRIVADA ROSELLA (X2018001638)
PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretà ria l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l
’ordre del dia.
1.0. - APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Donada lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern núm.
20/2018, del dia 3 de desembre de 2018, s'aprova, per unanimitat.
2.0. - COMUNICACIONS
No se’n presenten
3.0. - APROVACIÓ RENOVACIO TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DIS CAPACITAT (Modalitat TITULAR NO CONDUCTOR) (X2018001528)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Vist l’informe de l’àrea de Serveis Socials d’Atenció Primària de data 27/11/2018,
relatiu a la renovació de la targeta d’aparcament individual (modalitat TITULAR NO
CONDUCTOR) a favor de l Sr. JOSE
, data de naixement
, amb domicili a C/ d’aquest municipi, que li correspon segons
resolució lliurada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (valorat el
passat 16/11/2018 amb un grau de discapaci tat del 75 %.).

Atès que per part de la persona interessa s’ha aportat la documentació preceptiva i
que es disposa dels exemplars de targeta d’aparcament, segons model tipus de les
Comunitats Europees, facilitat pel Departament de Benestar i Família de la
Generalitat
de Catalunya.
Atès que la gestió de les targetes d’aparcament correspon a l’Ajuntament i aquestes
han estat facilitades pel Departament esmentat de la Generalitat.
S’ACORDA:
Primer .- Aprovar la renovació a favor del Sr.
JOSE
de la
targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en el model de les Comunitats
Europees i en la modalitat TITULAR CONDUCTOR, amb el número
08066_XXXXXXXXXXXXXXX, i període de validesa
fins el 10/12/2028 .
Segon .- Donar tr asllat pel present acord a la persona interessada perquè en prengui
coneixement i passi a recollir l’exemplar de la targeta renovada.
Tercer .- Posar en coneixement de la treballadora social el present acord mitjançant el
gestor d’expedients.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0. - APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (SUBMINISTRAMENTS BÀSICS)
(X2018001519)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.

de

Atesa la tramitació a instància de part (E2018002691) sol·licitant ajut de
caràcter social
per a subministraments bàsics (LLUM), a favor de l’usuari que consta a l’informe de la
Treballadora social de data 21/11/2018 que en fa una valoració segons la qual proposa
l’atorgament de 74.55 €, en el benentès que, tot i que segons el R
eglament de
Prestacions Econòmiques s’estableix una prestació màxima del 95%, donada la
situació d’extrema necessitat de la unitat familiar, es considera necessari establir, per
aquest cas, una prestació del 100%, tal i com estableix l’article 9.4 de l’esm
entat
reglament. .
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/48001.
(RC 220180005241)
S’ACORDA:

Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, un ajut de caracter social d’import 100% de la factura del
subministrament de llum (74.55 €) amb càrrec a la partida 1/231/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (SUBMINISTRAMENTS BÀSICS)
(X2018001520)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Atesa la tramitació a instància de part (E2018002700) sol·licitant ajut de caràcter social
per a subministraments bàsics (aigua), a favor de l’usuari que consta a l’informe de la
Treballadora social de data 21/11/2018 que en fa una valoració segons la qual proposa
l’atorgament de 64,64 € (Percentatge de finançament de la prestació: 80%)
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/48001. (RC 220180005240)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, un nou ajut de caracter social d’import 64,64 € en concepte de
subministraments bàsics (AIGUA), amb càrrec a la partida 1/231/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE DESPESES DE LES
SORTIDES ESCOLARS A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓ DE BEQUES DE L’ÀREA
D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2018001562)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Atesa la tramitació d’ofici de beques esportives de caràcter social a favor de l’usuari
interessat amb DNI núm. XXXX5463A segons l’informe de la Treballadora social de
data 27/11/2018 a través de la subvenció de beques de l’Area d’Esports de la
Diputació.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/326/480.01 (RC 220180005814)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, una beca esportiva de caracter social per a sortida escolar de la seva
filla, d’import 189,00 € amb càrrec a la partida 1/326/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE DESPESES DE LES
SORTIDES ESCOLARS/COLÒNIES A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓ DE BEQUES
DE L’ÀREA D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2018001563)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Atesa la tramitació d’ofici de beques esportives de caràcter social a favor de l’usuari
interessat amb DNI núm. XXXX5463A segons l’informe de la Treballadora social de
data 27/11/2018 a través de la subvenció de beques de l’Area d’Esports de la
Diputació.

Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/326/480.01.(RC 220180005813)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, una beca esportiva de caracter social per a COLÒNIES DE DANSA
de la seva filla, d’import 21,00 € amb càrrec a la partida 1/326/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL (INTEGRACIO SOCIO-LABORAL)
(X2018001587)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Atesa la tramitació a instància de part (E2018002797) sol·licitant ajut de caràcter social
per a pel pagament de la taxa d’examen del CAP i la taxa d’emissió de la targeta del
CAP, a favor de l’usuari que consta a l’informe de la Treballadora social de data
03/12/2018 que en fa una valoració segons la qual proposa l’atorgament de 45,27 €.
(Percentatge de finançament de la prestació: 60%)
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/48001. (RC 220180005812)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, un nou ajut de caracter social d’import 45,27 € en concepte de suport
integració socio-laboral, amb càrrec a la partida 1/231/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
DE
CARÀCTER
SOCIAL
(SUPORT
A
DESPESA
D’OFTALMOLOGIA) (X2018001603)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Atesa la tramitació a instància de part (E2018002798) sol·licitant ajut de caràcter social
per pagament despesa d’oftalmologia, a favor de l’usuari que consta a l’informe de la
Treballadora social de data 05/12/2018 que en fa una valoració segons la qual proposa
l’atorgament de 269,67 € (percentatge de finançament de la prestació, 60%), en
concepte de suport a pagament de la despesa d’oftalmologia.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/48000. (RC 220180005817)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, un ajut de caracter social d’import 269,67 € en concepte de suport al
pagament de la despesa d’oftalmologia, amb càrrec a la partida 1/231/480.00.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI VIGILANCIA NAU MUNICIPAL VIGÍLIA NIT DE
REIS (X2018001612)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Vist el Decret núm. 839 de data 10/12/2018 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 12/12/2018.
Vist l’informe emès pel guàrdia municipal en data 12/12/2018 que es transcriu literalment:
“Una vez recibidos los presupuestos ( tres ), para realizar el servicio de tutela y vigilància de
los juguetes de los niños en la vispera de la noche de Reyes, en la nave municipal del
ayuntamiento ( C. Alemania 5 ), en el polígono industrial Rosanes....

El guardia 02 cree que el presupuesto más conveniente para este servicio sería el que
ofrece la empresa:
ON EN MARCHA SEG. Y VIG. S.L.,
Ctra. de Castellar, 550
08227 TERRASSA ( Barcelona ).
En principio, se ha seguido un criterio económico (una empresa costaba 32 euros la hora y
las otras dos 22 euros la hora, sin I.V.A. ).
A partir de este primer descarte, la empresa recomendada realizo el mismo servicio,
satisfactoriamente, el año pasado, por lo que se considera como un segundo criterio la
fiabilidad, a igual precio..”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s’indiquen en base al que disposa
l’article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 12/12/2018 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1/924/22609 que s’incorpora a l’expedient.
Atès l’article 31 1.2 c) de les bases d’execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros (IVA exclòs) hauran de constar a l’expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l’article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l’expedient de contractació exigeix tal i com disposa l’article 118:
- Un informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L’aprovació de la despesa (RC 220180005984) i
- La incorporació a l’expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els requisits que
les normes de desenvolupament estableixin.

A l’expedient s’ha justificat que :
- Que no se està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o conjuntament superin
la xifra de 40.000 o 15.000 euros en funció de l’objecte del contracte.

L’òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l’article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d’obres,
subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l’article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost núm. 3648/0 de 30/11/2018 presentat per ON EN
MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL (NIF B64345150) i adjudicar-li el contracte
menor per a realitzar el servei de tutela i vigilància de les joguines dels infants en la
VIGÍLIA DE LA NIT DE REIS, 5 de gener, de les 00:00 fins a les 16:00 hores, en la
nau municipal (C. Alemanya 5 del polígon industrial Rosanes).

Segon.- Aprovar la despesa total d’import 425,92 € (IVA inclòs), amb càrrec a la
partida 1/924/22609 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització
del document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l’article
63.4 de la LCSP
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- CONTRACTACIÓ TRANSPORT PATGE PICAROL PER A FESTES DE
NADAL (X2018001619)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Vist el Decret núm. 842 de data 10/12/2018 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 11/12/2018.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 12/12/2018 que es transcriu
literalment:
“Antecedents i relació de fets
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes organitza diferents activitats amb motiu de les festes
de Nadal i Reis. Una d’elles és l’arribada del Patge Picarol per recollir les cartes dels nens i
nenes de Castellví, activitat que està programada pel diumenge 30 de desembre al matímigdia. Com en anys anteriors, des de la regidoria de Cultura es preveu que el patge arribi
al nucli antic amb carro de cavalls, i per això caldrà buscar qui proveeixi aquest servei.
En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar els serveis de
carro de cavalls per al Patge Picarol en base a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, motivant la necessitat d’aquest contracte, tal
com consta a l’informe de necessitat inclòs en aquest expedient
Pressupost rebut
Atès l’objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte menor de serveis
d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, motiu pel qual s’ha sol•licita des de la regidoria pressupost per al servei indicat en
l’apartat anterior i s’ha rebut el següent:
Amics de Sant Antoni Abat de Martorell (NIF G58456872) per a carro i transport animals, per
import de 100 i 200 euros, respectivament, fent un total de 300 euros (exempts d’IVA
segons consta al mateix pressupost per l’article 20.1.14 de la Llei 37/1992), per al diumenge
30 de desembre del 2018.
Valoració i trasllat
D’acord amb el pressupost rebut, atès que el servei ofert s’ajusta a les necessitats de la
regidoria de Cultura per a l’acte d’arribada del Patge Picarol a Castellví de Rosanes, atesa
la relació qualitat-preu del mateix i al fet que existeix consignació pressupostària suficient
per fer front a la despesa, d’acord amb la RC220180005981 inclosa en aquest mateix

expedient, es trasllada el següent pressupost a l’òrgan competent per a la seva aprovació, si
escau:
Amics de Sant Antoni Abat de Martorell (NIF G58456872) per a carro i transport animals, per
import de 100 i 200 euros, respectivament, fent un total de 300 euros (exempts d’IVA
segons consta al mateix pressupost per l’article 20.1.14 de la Llei 37/1992), per al diumenge
30 de desembre del 2018.
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d’altra opinió més
fonamentada ni d’altres dades que puguin incorporar-se en el mateix expedient amb
posterioritat..”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s’indiquen en base al que disposa
l’article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 12/12/2018 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1/924/22609 que s’incorpora a l’expedient.
Atès l’article 31 1.2 c) de les bases d’execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros (IVA exclòs) hauran de constar a l’expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l’article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l’expedient de contractació exigeix tal i com disposa l’article 118:
- Un informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L’aprovació de la despesa (RC 220180005981) i
- La incorporació a l’expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els requisits que
les normes de desenvolupament estableixin.

A l’expedient s’ha justificat que :
- Que no se està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o conjuntament superin
la xifra de 40.000 o 15.000 euros en funció de l’objecte del contracte.

L’òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l’article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d’obres
, subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l’article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Amics de Sant Antoni Abat de Martorell
(NIF G58456872) i adjudicar-li el contracte menor per a subministrament de carro i
transport animals pel diumenge 30 de desembre al matí-migdia, per a l’acte d’arribada
del Patge Picarol a Castellví de Rosanes per import de 300 euros (exempts d’IVA
segons consta al mateix pressupost per l’article 20.1.14 de la Llei 37/1992).

Segon.- Aprovar la despesa total d’import 300,00 € (IVA exempt), amb càrrec a la
partida 1/924/22609 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització
del document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària.
Quart.-Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l’article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA A ENTITATS
CIUTADANES LOCALS-2018: FUNDACIÓ PRIVADA ROSELLA (X2018001638)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm.
133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2015.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 101 de data 01/03/2018 d’inici d’expedient de
subvencions de concessió directa a entitats ciutadanes municipals (X2018000147 )
Vista la petició formulada per Sergi Busquets Lara, en representació de la FUNDACIÓ
PRIVADA ROSELLA (NIF. G64813223) per tal que li sigui concedida una subvenció
per col·laborar en el finançament d’activitats relacionades en memòria descriptiva i
econòmica 2018 (RGE E2018002866, de 11/12/2018).
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Atès que l’article 22.2 de la LGS estableix els supòsits que habiliten a concedir
subvencions pel procediment de concessió directa.
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions
s’instrumentin mitjançant conveni.
Atès que el Conveni objecte d’aprovació mitjançant el present acord, estableix que el
beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, la determinació del termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la
mateixa finalitat.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la FUNDACIÓ
PRIVADA ROSELLA (NIF.G64813223), per un import de 750,00 € (set-cents cinquanta
euros) destinada a finançar activitats relacionades en memòria descriptiva i econòmica
2018, segons es detalla al conveni regulador.

Segon. - APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la
qual és el següent:
“REUNITS
D'una banda, En JOAN CARLES ALMIRALL SÁNCHEZ, alcalde de l'Ajuntament de CASTELLVÍ DE
ROSANES, actuant en nom i representació del mateix, assistit per la Secretària municipal, Isabel
Arcobé i Curcó.
D'una altra, En Sergi Busquets Lara, actuant en nom i r
epresentació de FUNDACIÓ PRIVADA
ROSELLA (NIF. G64813223)
, d'ara endavant beneficiari, major d'edat, amb domicili a Carrer
08769
-CASTELLVÍ DE ROSANES.
Ambdues parts es reconeixen prou capacitat per actuar i en virtut d'això
MANIFESTEN
Que l'ar ticle 22 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, preveu com a supòsit
de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en els pressupostos
municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la no
rmativa reguladora de les
mateixes: "s'entén per subvenció prevista nominativament en els pressupostos generals de l'Estat
aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els
estats de despesa del pressupost. l' objecte d'aquestes subvencions ha de quedar determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas,
haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostar i ".
Que el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de CASTELLVÍ DE ROSANES, per a l’exercici 2018,
conté la previsió de l'atorgament d'una subvenció a favor de
la FUNDACIÓ PRIVADA ROSELLA
per
import de 750,00 € (set -cents cinquanta euros), amb la finalitat d'atendre les seves necessitats de
finançament d’ activitats relacionades en memòria descriptiva i econòmica 2018
per haver -se estimat
les mateixes mereixedores d'aquest excepcional tractament.
Que de conformitat amb el que estableixen les
Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de
Castellví de Rosanes i l'article 22 de la Llei General de Subvencions i normes concordants, les parts
subscriuen el present conveni de col·laboració que regula els compromisos de les dues pel que fa a
aquesta subvenció , mitjançant les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. - L'objecte de la subvenció el constitueix la realització per la beneficiària de les activitats
que a continuació es relacionen:
Activitats relacionades en memòria descriptiva i econòmica 2018 pre
sentada en data
11/12/2018 (RGE E2018002866).
Aquestes activitats es desenvoluparan de conformitat amb la Memòria d'activitat que s'acompanya
com a annex I d'aquest conveni, formant part integrant del mateix.
Els fons rebuts per la beneficiària no podran s
er aplicats a finalitat diferent que la de sufragar les
despeses que comporti la realització de l'objecte d'aquesta subvenció.
L'Impost Sobre el Valor Afegit no serà despesa subvencionable.
SEGONA. - L'import de la subvenció ascendeix a 750,00 € (set -cents cinquanta euros) , que s'aportaran
íntegrament per l'Ajuntament, amb càrrec a la partida pressupostària
1/924/48921.
El Pagament de la quantitat prevista en aquest conveni és farà efectiva de la següent manera:
- Un primer Pagament avançat de
562,50 €, corresponent al 75% de la subvenció, un cop
APROVAT i Signat el conveni.
- Un Segon Pagament de 187,50 €, corresponent al 25% de la subvenció, un cop justificat el 100%
de la subvenció abans del dia 30 de gener de 2019, l'Ajuntament tramitarà d'ofici la res
titució del
seu import pels procediments legalment establerts.

TERCERA.- Aquesta subvenció serà compatible amb l'atorgament d'altres subvencions de
l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per a projectes concrets que no estiguin inclosos en els
actuacions previstes en aquest conveni.
L'import de la subvenció atorgada per l'Ajuntament no podrà superar, aïllada o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos el cost de les activitats subvencionades.
L'alteració de les condiciones tingudes en compte per la concessió d’aquesta subvenció que
modifiquin o impedeixin aconseguir els del projecte subvencionat, i / o l'obtenció concurrent d'Altres
subvencions que no estiguin permeses en els normes reguladors, podrà donar lloc a la Reducció o
revocació total o parcial de l’import de subvenció concedit.
QUARTA.- És consideren despeses subvencionables aquelles que hagin estat executades durant
l'exercici 2018 (1 de gener a 31 de desembre), i el beneficiari haurà de justificar la despesa
subvencionable com a màxim el 30 de gener de 2019.
La justificació de la despesa es realitzarà mitjançant la presentació de les corresponents factures a
nom de l’entitat beneficiari i descrivint el concepte de facturació.
Així l’entitat beneficiaria haurà de presentar a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes a la següent
documentació justificativa:
 Relació de factures i les factures que justifiquin, com a mínim, el 100% de la subvenció concedida,
que hauran de reunir els següents requisits:
- Ser originals o fotocòpia compulsada.
- Amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció.
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari o beneficiària de la subvenció.
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de
les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari,
NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).
En el cas que a els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, és
comunicarà a l’entitat beneficiaria la necessitat d'esmenar els Anomalies detectades en un Termini
Màxim improrrogable de deus dies hàbils, a comptar de l'endemà que va seguir notificat, amb
l'advertiment que, de no fer-ho l’Ajuntament procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció
segons correspongui.
La justificació de la Despesa és realitzarà mitjançant la presentació de les factures i descrivint el
concepte de Facturació.
CINQUENA .- Amb caràcter previ a la signatura del conveni, l’entitat beneficiaria haurà de presentar:
a) Declaració que per la mateixa activitat no s'ha obtingut cap altra subvenció, o en el seu cas
l’import i l’entitat que ha concedit la subvenció.
b) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes a l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Imprès de domiciliació bancària.
SISENA.- La vigència del present conveni s'estén des de la data de la seva signatura fins el 31 de
desembre de 2018.
SETENA.- En tot allò no previst al present conveni s'estarà la Llei General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament i les qüestions litigioses que puguin suscitar-se sotmetran als
tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I perquè així consti i tingui els efectes oportuns, es formalitza el present conveni per duplicat, en el lloc
i data indicats a l'encapçalament.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 750 € (set-cents cinquanta euros) amb
càrrec a l’aplicació 1/924/48921 del pressupost de l’exercici 2018, per fer front a la
subvenció que s’atorga.

Quart.- Enviar el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a
l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Fundació Privada Rosella i a la comptabilitat
municipal i condicionar l’eficàcia del conveni a que cada entitat aporti, amb caràcter
previ a la signatura de l’esborrany del conveni, la documentació prevista a la clàusula
5a:
a) Declaració que per la mateixa activitat no s'ha obtingut cap altra subvenció, o en el seu
cas l’import i l’entitat que ha concedit la subvenció.
b) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Imprès de domiciliació bancària.

Resultat: Aprovat per unanimitat
13.0.- PRECS I PREGUNTES
No se’n presenten
I no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, L’alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.
L’ Alcalde
Signat i datat electrònicament,

La Secretària-Interventora,

