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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/14 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 12/04/2018  

Horari: 18.15 a 18.30 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 

 

Assistents 

 

President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 

 

Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 

 

Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 

 

Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 

 

Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 

 

Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 

 

 

Secretària 

 

Cristina Marín Carcassona, Secretària Accidental 

 

    ORDRE DEL DIA 

 

Primer.- Actes pendents d'aprovar 

• JGL2018/12 ORDINÀRIA 19/03/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

 

Tercer.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 283, DE DATA 

22/03/2018, DE SUBSANACIÓ D’ERROR MATERIAL. 

 

Quart.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES NIT DE L’ESPORT 2017-2018. 

 

http://www.svmontalt.cat/
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Cinquè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 

L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2016-17. 

 

Sisè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BESTRETA TREBALLADOR F.J.S.L. 

 

Setè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Primer.- Actes pendents d'aprovar 

• JGL2018/12 ORDINÀRIA 19/03/2018 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 

celebrada en data 19 de març de 2018. 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI 

 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interés, aparegudes en el Diari 

Oficial de la Generalitat, butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín 

Oficial del Estado, a la qual cosa reponen afirmativament. 

 

 

Tercer.- PRP 2018/497 DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 283, 

DE DATA 22/03/2018, DE SUBSANACIÓ D’ERROR MATERIAL. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 

Expedient:  2018/360 56 NCPUB  

Contingut: DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 283, DE DATA 

22/03/2018 , DE SUBSANACIÓ D'ERROR MATERIAL 

 

Cal donar compte a la Junta de Govern Local del decret d’alcaldia que es 

transcriu a continuació: 
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“DECRET NÚM. 283 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE GOVERNACIO 

Expedient:  2018/360 56 NCPUB  

Contingut: SUBSANACIÓ ERROR MATERIAL DETECTAT EN DECRET 

D'ALCALDIA 243 DE DATA 7 DE MARÇ DE 2018. 

 

En data 7 de març de 2018, per decret d’alcaldia núm. 243, es va aprovar el 

plec de clàusules administratives particulars i tècniques de la licitació per a 

l’adjudicació del servei de manteniment de sistemes de videovigilància, control 

accessos, sistemes de deteccions i telecomunicacions associades, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat. 

S’ha detectat un error material en l’apartat resolutiu de l’esmentat decret que 

detallava: 

“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a la licitació del servei de 

neteja viària durant un termini de quinze mesos. Així mateix, aprovar els Plecs 

de condicions administratives particulars i tècniques anteriorment transcrites. “ 

Per tant, 

RESOLC: 

Primer.- Subsanar l’error detectat i substituir el primer punt de l’apartat 

resolutiu pel text que es detalla a continuació: 

“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a la licitació del servei 

de manteniment de sistemes de videovigilància, control accessos, 

sistemes de deteccions i telecomunicacions associades, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat. Així mateix, aprovar els Plecs de 

condicions administratives particulars i tècniques anteriorment transcrites.” 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local 

que se celebri.” 

 

La Junta de Govern local es dóna per assabentada del contingut del decret 

detallat anteriorment. 
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Quart.-  PRP2018/498 APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES NIT DE L’ESPORT 

2017-2018. 

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA D'ESPORTS 

Expedient:  2018/590 45 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES NIT DE L'ESPORT 2017-2018 

 

 

La Regidoria d’Esports informa que cal regular la segona edició dels premis 

anomenat “La nit de l’esport 2017-2018”, és per això que s’han elaborat les 

bases reguladores que es transcriuen a continuació: 

“BASES REGULADORES DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS DE LA 

NIT DE L’ESPORT 2017-2018 

 

- INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt convoca el Segon premi Nit de 

l’Esport 2018 per reconèixer a les persones i entitats locals que han 

destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport durant 

el període entre el juny del 2017 fins al juny del 2018. 

 

- BENEFICIARIS 

 

Podran optar als premis les següents persones i entitats: 

• Esportistes i entitats esportives 

• Altres persones o entitats que estiguin relacionades amb el món 

esportiu que siguin o desenvolupin la seva activitat a Sant Vicenç de 

Montalt. 

• Tots els participants opten al premi millor esportista de la temporada 

2017-2018. El jurat d’experts és l’encarregat d’atorgar el premi. 

 



 

5 
 

- CANDIDATURES 

 

Les candidatures les poden presentar les entitats esportives de Sant Vicenç 

de Montalt proposant candidats (un únic candidat per categoria) que formin 

part de la seva entitat. També es pot presentar candidatura de forma 

particular (no cal que sigui l’entitat qui ho presenti) d’un esportista o d’una 

entitat esportiva. 

El full de candidatura s’haurà de presentar al Registre General de 

l’Ajuntament.   

 

Cada candidat tindrà el seu premi a la nit de l’esport. 

El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació 

a la  web fins el 8 de juny de 2018. 

 

- PREMIS 

 

Es repartiran els premis a les següents categories: 

• Esportistes i entitats esportives 

◦ Millor esportista 2017-2018 

◦ Millors esportistes:  

• Menors de 12 anys femení ( nascudes fins el 

2006, aquest inclòs) 

• Menors de 12 anys masculí ( nascuts fins el 

2006, aquest inclòs) 

• Categoria infantil – cadet femení (nascudes el 

02-03-04-05) 

• Categoria infantil – cadet masculí (nascuts el 02-

03-04-05) 

• Categoria juvenil femení (nascudes el 99-00-01) 

• Categoria juvenil masculí (nascuts el 99-00-01) 

• Categoria sènior femení (nascudes el 98 i 

anteriors) 

• Categoria sènior masculí (nascuts el 98 i 

anteriors) 

◦ Millors equips:  
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• Millor equip prebenjamí (10-11)  

• Millor equip benjamí (08-09)  

• Millor equip aleví (06-07)  

• Millor equip infantil (04-05)  

• Millor equip cadet (02-03)  

• Millor equip juvenil (01-00-99) 

• Millor equip sènior (98 i anteriors) 

 

◦ Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius. 

◦ Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva. 

 

L’organització podrà, si així ho considera, atorgar mencions especials a 

gestes esportives que no estiguin contemplades en anteriors apartats.  

 

- JURAT DE LA NIT DE L’ESPORT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

 

El Jurat estarà format per un mínim de tres persones vinculades al món de 

l’esport al camp esportiu, periodístic i/o de gestió. 

 

- DATA I LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTE 

 

La Nit de l’Esport de Sant Vicenç de Montalt tindrà lloc el proper 29 de Juny 

a les 20.00 hores al Teatre del Centre Cívic.   

Un cop acabat l’acte, a la pista externa es servirà un sopar per part de la 

Comissió del Campus de Futbol a la India pel Club de Futbol Santvicentí.” 

La Junta de Govern Local, aprova per unanimitat: 

Primer.- Aprovar les bases reguladores de la primera edició dels premis “La Nit 

de l’esport 2017-2018. 

Segon.- Donar publicitat de les bases detallades a la part expositiva  al web 

municipal www.svmontalt.cat 

 

 

http://www.svmontalt.cat/
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Cinquè.- PRP2018/405 APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2016-17    

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 

Expedient:  2018/497 66 SGENE  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 

L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2016-17.    

 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramès un 

escrit en el qual es comunica l’inici de la tramitació per a la concessió de la 

subvenció a les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de les 

Escoles de Música per al curs 2016-2017. 

 

Per tal de poder optar a l’ajut, inicialment es requereix l’aportació de diversa 

documentació i dades relatives a l’Escola de Música municipal L’Oriola per al 

càlcul de l’import a atorgar, que consta degudament a l’expedient de referència. 

 

Per tot l’esmentat 

 

 

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat: 

 

 

Primer. Aprovar la sol·licitud de subvenció per al funcionament de l’Escola 

Municipal de Música L’Oriola de Sant Vicenç de Montalt, d’acord amb les 

instruccions rebudes des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Segon. Donar trasllat del present acord a la Generalitat de Catalunya i 

trametre-la a la Regidoria d’Ensenyament perquè hi adjunti tota la 

documentació requerida. 
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Sisè.- PRP2018/469   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D'UNA 

BESTRETA A REINTEGRAR DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE JUNY 

2018 F.J.S.L 

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS 

Expedient:  2018/566 35 RRHH  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D'UNA BESTRETA 

A REINTEGRAR DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE JUNY 2018 

 

El senyor F.J.S.L.., treballador en actiu d’aquest Ajuntament, ha sol·licitat una 

bestreta de 500 €, (R/E 2602/18), a descomptar de la Paga Extraordinària del 

mes de juny 2018.  

 

 

Fonaments de dret 

L’Acord de condicions dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt estableix el següent: 

““Article 29 

Avançaments o bestretes 

 

29.1L’empleat públic de la plantilla que ho necessiti, tindrà dret a sol·licitar per 

escrit una bestreta sobre les seves retribucions fins un màxim de dues nomines 

mensuals a l’any a retornar mitjançant descomptes a la nòmina durant un 

màxim de dotze mensualitats. La concessió d’una bestreta haurà de ser 

aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament.  La sol·licitud serà per escrit. 

Les denegacions hauran de ser motivades en base a criteris pressupostaris i de 

tresoreria. 

29.2 No es concediran bestretes en aquells supòsits en els quals ja se n'hagi 

concedit anteriorment fins que s’hagi reintegrat la seva totalitat.  

 

29.3 Abans que es produeixi la finalització i interrupció de la relació amb la 

corporació, serà necessari acreditar el reintegrament íntegre de la bestreta 

concedida...”” 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 
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Primer.- Aprovar la concessió de la bestreta de 500 € al senyor  F.J.S.L.. 

d’acord amb la seva proposta i amb allò que disposa l’article 29 de l’Acord de 

condicions dels empleats públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

  

Segon.- Donar trasllat a la Regidoria de Recursos Humans i a l’interessat. 

 

 

Setè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

 

 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 

secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària                         Vist i plau,    

       El President   

 


