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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 16/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 19 de desembre de 2013 
Inici: 20:00 hores 
Fi: 20:20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:           Joan Castaño Augé  PSC 
Regidors/es:           Magalí Miracle Rigalós PSC 
           Julia de la Encarnación Gómez  PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
             Jaume Tardy Martorell PSC  
           Josep Capote Martín PSC  
 
Secretari municipal:         Ramon Oriol Grau     
Interventor :    Joan Muntal Tarragó  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors lechuga García   CiU 

Gerard Masferrer Marfil    CUP 
         Maria Carmen Montes Azcutia  ICV 
          
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  

2. Donar compte d’una llicència de divisió horitzontal. 

3. Donar compte de llicències de parcel·lació.  

4. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte d’obres 
d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer major, el carrer Sant Martí i la Plaça Comtes 
del Montseny. 

5. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte del servei de 
conservació i manteniment dels aparells elevadors municipals. 

6. Justificació de subvencions de diverses entitats del municipi 
 
7. Concessió de subvencions a diverses entitats del municipi 
 
8. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adquisició d’equipaments informàtics per a 
diverses àrees municipals 
 
9. Denegar el retorn de la garantia dipositada amb moriu de l’adjudicació del contracte de 
manteniment de la franja perimetral i de les zones verdes de la urbanització Boscos del 
Montnegre. 
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10. Retorn de la garantia definitiva dipositada per Autoguras Espinosa SL amb motiu de 
l’adjudicació del contracte de retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit 
municipal. 
 
11. Donar conformitat a la correcció de les errades materials detectades per la Diputació de 
Barcelona en el tex “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament 
de sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació professional de grau mitjà, per el curs 2013-2014. 
 
12. Aprovació de diversos convenis 
 
13. Aprovació de preus públics. 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual s’ha distribuït per correu 
electrònic. Al no formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida 
acta. 

 
2. DONAR COMPTE D’UNA LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de divisió horitzontal atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència de divisió horitzontal i 
innecessarietat atorgada des de l’última sessió: 

 
 

Data 
Exp. Adreça Concepte 

10/12/13 
I-58/13 C/ Xile, 2 i Comerç, 

12 
Denegarde llicència de divisió horitzontal de la 

finca situada al c/ Xile, 2 i Comerç,12 
 
 

3. DONAR COMPTE DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ 

 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de parcel·lació atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de dues llicències de parcel·lació atorgada 
des de l’última sessió: 
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Data 
Exp. Adreça Concepte 

03/12/13 
I-5/13 C/ Menorca, Girona 

vial paral·lel 
Carretera C-35 

Llicència de parcel·lació 

28/11/13 
I-57/13 C/ Major, 80 i 

Balmes, 10 
Llicencia de parcel·lació 

 
 
4. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI COMPRÈS ENTRE EL 
CARRER MAJOR, EL CARRER SANT MARTÍ I LA PLAÇAS COMTES DEL MONTSENY 

 
El carrer Major és una via que travessa el centre urbà de Sant Celoni, amb dos llargs trams 
destinats a ús exclusiu dels vianants. Aquests dos trams estan creuats pel carrer Sant Martí, 
un dels que tenen més tràfic rodat del nucli antic de la vila. 
 
A la cruïlla del carrer Major amb el carrer Sant Martí s’ubica la plaça Comtes del Montseny, 
una plaça a quatre nivells, amb quatre usos diferenciats. El nivell inferior de la plaça es troba 
a la mateixa alçada del carrer Major. 
 
Des de l’Àrea municipal de Territori s’ha redactat un projecte tècnic que proposa una 
plataforma continua en aquesta zona i defineix les obres ordinàries d’urbanització consistents 
en la pavimentació de l’àmbit, la substitució de l’actual xarxa unitària de clavegueram per una 
de separativa, el canvi de dos trams de canonades d’aigua antigues, el soterrament d’una 
línia de telecomunicacions i la prolongació de la xarxa d’enllumenat públic del carrer Major. 
També s’instal·larà nova senyalització de precaució i mobiliari urbà. El pressupost del 
projecte ascendeix a la quantitat de 84.679,49 €, IVA no inclòs. 
 
Atès que l’execució dels treballs projectats es considera necessària als efectes d’endreçar 
l’encreuament del carrer Major amb la plaça Comtes del Montseny i el carrer Sant Martí, 
donar continuïtat al recorregut de vianants i oferir major seguretat als usuaris de la plaça, a 
proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 26 de setembre de 2013, va 
aprovar l’expedient per a la contractació de les referides obres i l’inici de la licitació del 
contracte pel procediment negociat sense publicitat. 
  
S’ha convidat a participar en la licitació a tres empreses del sector de la construcció 
degudament qualificades i totes tres han presentat oferta en el termini reglamentari. 
 
D’acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte, l’obra s’adjudicarà a l’oferta més econòmica de les presentades.  
 
El contracte té atribuït finançament a través d’una transferència de capital procedent del 
programa “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, la qual serà 
efectiva l’any 2014, per la qual cosa l’adjudicació del contracte va quedar condicionada 
suspensivament a l’existència de consignació adequada i suficient al pressupost municipal. 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que l’òrgan de 
contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del 
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següent al de la notificació del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, concretant i fixant els termes definitius del contracte. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per a l’execució de les 
obres d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer Major, el carrer Sant Martí i la plaça 
Comtes del Montseny d’aquesta vila, d’acord amb la seva oferta presentada, al següent 
tenor: 
 

1 Construccions Deumal SA 84.000 € 
2 PRYCSA 84.252 € 
3 Obres i Paviments Brossa SA 84.621 € 

 
2. Requerir a Construccions Deumal SA per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 
d’haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, 
IVA no inclòs, garantia que ascendeix a la quantitat de 4.200 €. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si és conforme, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Construccions Deumal SA per la quantitat 
de 84.000 €, IVA no inclòs. 
 
4. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització del contracte administratiu. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS 
ELEVADORS MUNICIPALS 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni és propietari de diversos edificis que disposen d’aparells 
elevadors (ascensors o plataformes), els quals requereixen de conservació i manteniment 
periòdic per part d’empreses especialitzades. 
 
Als efectes de reduir despeses i homogeneïtzar les condicions contractuals, des de l’Àrea de 
Territori s’ha proposat que el servei de conservació i manteniment de tots els aparells 
elevadors municipals es presti per part d’una mateixa empresa.      
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 17 d’octubre de 2013, va aprovar l’expedient per a la 
contractació del referit servei i la licitació del contracte mitjançant procediment obert. 
  
S’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del web municipal i al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona de 5 de novembre de 2013 i en el termini reglamentari s’han rebut 10 
ofertes per optar a l’adjudicació del contracte. 
 
Es fa constar que en data 21 de novembre de 2013, fora de termini, s’ha rebut oferta de 
l’empresa CITYLIFT SA. 
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El 22 de novembre de 2013 es van obrir els sobres número 1 (documentació administrativa) 
de les 10 pliques presentades en termini, i totes van ser admeses atès que el seu contingut 
es va considerar correcte. 
 
El 25 de novembre de 2013 es van obrir els sobres número 2 (oferta econòmica), amb els 
següents resultats: 
 
Import de licitació: 27.753 € anuals, IVA no inclòs. 
 

Licitadors Ofertes econòmiques 
(€ anuals, IVA no inclòs) 

Ascensors Eninter SL 12.708,00  
Cruxent Edelma SL 9.216,00 
Asfort Ascensors SL 22.400,00 
Orona S. Coop. 11.101,56 
Ascensors Zener, Grupo Palencia SLU 10.995,00 
Kone Elevadores SA 9.216,00 
Schindler SA 12.489,24 
Ersce SA 15.097,63 
Zardoya Otis SA 15.129,00 
Thyssenkruupp Elevadores SLU 13.201,32 
 
Com s’observa, CRUXENT EDELMA SL i KONE ELEVADORES SA han empatat a l’hora 
d’oferir l’oferta més econòmica.   
 
Atès que la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars estableix com a únic 
criteri d’adjudicació el preu més econòmic i no preveu la resolució dels casos d’empat, 
segons informe del secretari municipal, cal acudir necessàriament a l’article 87.2 del 
Reglament de la Llei de contractes de les Administracions públiques, que diu: 

 
2. La mesa de contratación concretará expresamente cuál sea la proposición de precio 
más bajo o económicamente más ventajosa sobre la que formulará propuesta de 
adjudicación del contrato. En las subastas, si se presentasen dos o más proposiciones 
iguales que resultasen ser las de precio más bajo, se decidirá la adjudicación de éstas 
mediante sorteo.  

 
En data 2 de desembre de 2013, en acte públic, s’ha fet el sorteig per resoldre l’empat entre 
les dues millores ofertes, essent l’empresa guanyadora la mercantil CRUIXENT EDELMA SL. 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que l’òrgan de 
contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del 
següent al de la notificació del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, concretant i fixant els termes definitius del contracte. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
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1. Excloure de la licitació del contracte del servei de conservació i manteniment dels aparells 
elevadors municipals, la plica presentada per CITYLIFT SA per haver-se presentat fora del 
termini reglamentari. 
 
2. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte d’acord amb la seva oferta, 
al següent tenor: 
 

Núm. Licitadors Ofertes econòmiques 
(€ anuals, IVA no inclòs) 

1 Cruxent Edelma SL 9.216,00 
2 Kone Elevadores SA 9.216,00 
3 Ascensors Zener, Grupo Palencia SLU 10.995,00 
4 Orona S. Coop. 11.101,56 
5 Schindler SA 12.489,24 
6 Ascensors Eninter SL 12.708,00  
7 Thyssenkruupp Elevadores SLU 13.201,32 
8 Ersce SA 15.097,63 
9 Zardoya Otis SA 15.129,00 
10 Asfort Ascensors SL 22.400,00 

 
3. Requerir a CRUXENT EDELMA SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 
d’haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, 
IVA no inclòs, garantia que ascendeix a la quantitat de 460,80 €. 
 
4. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si és conforme, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil CRUXENT EDELMA SL per la quantitat de 
9.216 €/anuals, IVA no inclòs. 
 
5. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització del contracte administratiu. 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCEDIDA AL CLUB CICLISTA 
SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’entitat Club Ciclista Sant  Celoni, una subvenció extraordinària per import de 
1.200,00.-euros, per portar a terme el projecte “Ciclocros”. 
 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Ciclista Sant Celoni, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
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• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 
Hisenda Pública 

 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, per unanimitat, la Junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Ciclista Sant Celoni, corresponent a 
la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 7 de juny de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 1.200,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Club  Ciclista Sant 
Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 600,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI DE SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 de juny de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, 
a l’Associació de Gent Gran L’Esplai de Sant Celoni, una subvenció per import de 2.295,00.-
euros, per portar a terme el funcionament general de l’entitat, dins la modalitat 3: Activitats 
Culturals. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’Associació de Gent Gran L’Esplai 
de Sant Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció 
atorgada, que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Associació de Gent Gran L’Esplai de 
Sant Celoni, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 27 de juny de 2013. 
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Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 2.295,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 27 de juny de 2013, a l’Associaciód e Gent Gran L’Esplai 
de Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.147,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AMPA ESCOLA AVET ROIG. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AMPA Escola Avet Roig, una subvenció per import de 1.000,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Extraescolars, servei bon dia i revista AMPA”, dins la modalitat 1: 
Activitats de Centres educatiu i AMPAS. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AMPA Escola Avet Roig, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposa de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA Escola Avet Roig, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, a l’AMPA Escola Avet Roig. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCEDIDA A L’ENTITAT CARAI 
COM PETA, ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de juliol de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, 
a l’entitat Carai com Peta, entre el Montseny i el Montnegre, una subvenció extraordinària per 
import de 600,00.-euros, per portar a terme el projecte “Trobades vehicles clàssics”. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’entitat Carai Com Peta, entre el 
Montseny i el Montnegre, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la 
subvenció atorgada, que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Carai com Peta, entre el 
Montseny i el Montnegre, corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària 
concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de juliol de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 600,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de juliol de 2013, a l’entitat Carai Com 
Peta, entre el Montseny i el Montnegre. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 300,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A LA 
SALLE SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a la Salle Sant Celoni, una subvenció per import de 1.400,00.-euros, per portar a 
terme el projecte “Carnestoltes, FEAC, intercanvi de nadal, Jocs Florals, revista i full 
informatiu”, dins la modalitat 1: Activitats de Centres educatiu i AMPAS. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, La Salle Sant Celoni, ha presentat 
a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta de la 
següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
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• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 
Hisenda Pública 

 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per La Salle Sant Celoni, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.400,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, a La Salle Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 700,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AMPA LA SALLE SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de setembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AMPA La Salle Sant Celoni, una subvenció per import de 1.400,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Setmana cultural – Festes de La Salle”, dins la modalitat 1: 
Activitats de Centres educatiu i AMPAS. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AMPA La Salle Sant Celoni, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern local AQCORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA La Salle Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.400,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013, a l’AMPA La Salle Sant Celoni. 
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Tercer.- Aprovar el pagament de 700,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA AL 
CLUB AMICS TENNIS TAULA SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 27 de juny de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, 
al Club Amics Tennis Taula Sant Celoni, una subvenció per import de 1.785,00.-euros, per 
portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Amics Tennis Taula Sant 
Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, 
que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Amics Tennis Taula Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 27 de juny de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.785,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 27 de juny de 2013, al Club Amics Tennis Taula Sant 
Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 892,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA AL 
CLUB PETANCA SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de setembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Petanca Sant Celoni, una subvenció per import de 1.190,00.-euros, per 
portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Petanca Sant Celoni, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Petanca Sant Celoni, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 26 de setembre de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.190,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013, al Club Petanca Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 595,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

7. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS I PROGRAMES D’INTERÈS PÚBLIC 
LOCAL QUE ES REALITZIN PER ENTITATS DURANT L’ANY 2013 
 
Per acord del Ple de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta 
Corporació, corresponent a l’exercici 2013, i les seves bases d’execució. La base d’execució 
28.1 regula la concessió de subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la 
corresponent consignació pressupostària.  
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per les entitats que es relacionen a continuació i 
dins les modalitats següents: 
 
Subvencions ordinàries 
 
Modalitat 1- Activitats de centres educatius i AMPAS 
- AMPA Institut Baix Montseny  
 
Modalitat 6.- Activitats esportives 
- Club Patí Sant Celoni - Hoquei  
 
Subvencions extraordinàries 
- Arc Sant Celoni 
- Associació de Famílies amb discapacitats del Baix Montseny - AFADIS 
- Centre Excursionista Sant Celoni 
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- Club Patinatge Artístic Sant Celoni 
 
És voluntat de l'Ajuntament satisfer a les entitats el 50% de la subvenció concedida, abans de 
l’execució de l’activitat. L’únic requisit per a efectuar el pagament del primer 50% de la subvenció 
concedida serà la presentació, per part de les entitats, de la notificació de l’acceptació de la 
subvenció en els termes que els hi hagi estat atorgada, així com la presentació dels certificats 
conforme estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i amb la Seguretat Social. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.- Concedir subvencions a les entitats i col·lectius sense afany de lucre del municipi de 
Sant Celoni, que es relacionen a continuació, segons la base 28.1 d’execució del pressupost 
municipal, per a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin durant l’any 
2013, d’acord amb el següent detall: 

 
Ordinàries 
Modalitat 6.- Activitats de centres educatius i AMPAS 

Entitat  Subvenció 2013 
AMPA Institut Baix Montseny 3.200,00.- 

 
Modalitat 6.- Activitats esportives 

Entitat  Subvenció 2013 
Club Patí Sant Celoni - Hoquei 6.970,00.- 

 
Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2013 
Arc Sant Celoni 225,00.- 
Associació de Famílies amb discapacitats del Baix Montseny - AFADIS 900,00.- 
Centre Excursionista Sant Celoni 510,00.- 
Club Patinatge Artístic Sant Celoni 1.750,00.- 
 
Segon.- Notificar el present acord a les entitats interessades i requerir-les per tal que, en un 
termini màxim de 20 dies naturals, presentin el document d’acceptació de la subvenció en els 
termes que se’ls ha atorgat, així com l’acreditació d’haver justificat les subvencions que  
 
l’Ajuntament de Sant Celoni els hi hagi atorgat durant l’any 2012 i, com a requisit 
imprescindible pel cobrament del primer 50%, els certificats conforme estan al corrent de 
pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat 
Social. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, ubicada a l’edifici 
municipal El Safareig, carrer Campins, 24. La no justificació de la subvenció corresponent a 
l’any 2012, suspendrà el pagament de la subvenció de l’any 2013. 
 
Tercer.- Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 
 
 
8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ 
D’EQUIPAMENTS INFORMÀTIC PER A DIVERSES ÀREES MUNICIPALS 
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Una part dels equipaments informàtics de l’Ajuntament de Sant Celoni està quedant obsoleta 
i això dificulta el desenvolupament de les tasques diàries dels seus usuaris. 
 
Des de l’Àrea de Serveis a les Persones (àmbit de Tecnologies de la Informació) s’ha fet un 
recull de les necessitats més urgents en matèria de dotació informàtica de les diverses àrees 
municipals. 
 
En aquest estudi es proposa l’adquisició d’un total de 44 equips informàtics: 6 ordinadors 
portàtils, 16 ordinadors de perfil ofimàtic, 11 ordinadors de perfil tècnic, 4 ordinadors de perfil 
tècnic avançat i 7 impressores. 
 
Atès que la renovació dels ordinadors i les impressores és bàsica per garantir la qualitat de 
treball del personal municipal, l’Alcaldia ha disposat l’inici d’un expedient administratiu per a 
l’adquisició d’equipament informàtic per a diverses àrees municipals, d’acord l’estudi de 
necessitats elaborat per l’àmbit de Tecnologies de la Informació.  
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per subvenir les 
despeses d'aquest contracte.  
 
D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, són contractes 
de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o 
l’arrendament (amb opció de compra o sense) de productes o béns mobles. L’adquisició 
d’equipament informàtic per a diverses àrees municipals s’adequa a la definició d’aquest tipus 
de contracte. 
 
Segons informe del secretari municipal, atès el valor estimat del contracte, el procediment 
aplicable és el negociat sense publicitat, havent-se de demanar un mínim de 3 ofertes, i 
correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior 
adjudicació del contracte.  
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’equipament informàtic 
(ordinadors i impressores) per a diverses àrees municipals, expedient que inclou el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir 
l’adquisició del material.  
  
2. Iniciar la licitació del contracte pel procediment negociat sense publicitat, amb sol·licitud 
d’un mínim de tres ofertes. 
 
9. DENEGAR EL RETORN DE LA GARANTIA DIPOSITADA AMB MOTIU DE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL I 
DE LES ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ BOSCOS DEL MONTNEGRE 

 
Per resolució de l’Alcaldia de 02.08.2013 es va adjudicar a Santiago Cassi Martínez el 
contracte de manteniment de la franja de protecció perimetral i de les zones verdes de la 
urbanització Boscos del Montnegre de Sant Celoni, pel preu de 27.298 €, IVA no inclòs. 
 
En la mateixa data es va signar el contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
Santiago Cassi Martínez per a la prestació del referit servei, amb un termini d’execució de 2 
mesos sense possibilitat de pròrroga. 
 
Finalitzats els treballs, Santiago Cassi Martínez ha presentat una instància en data 
12.11.2013 sol·licitant el retorn de la garantia definitiva d’import 1.365 €, dipositada amb 
motiu de l’adjudicació del contracte. 
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Segons informe de la tècnica municipal de Protecció Civil, efectuada visita de comprovació a 
la urbanització Boscos del Montnegre, s’ha constatat que els treballs han estat executats 
d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques regulador del contracte.     
 
Malgrat això, el 25.10.2013 es va rebre a l’Ajuntament de Sant Celoni una instancia de 
Guillermo Garcia Martínez manifestant que, amb motiu dels treballs de neteja de les zones 
verdes de la urbanització Boscos del Montnegre, s’han tallat 6 ò 7 arbres de la parcel·la 53  
de la seva propietat. L’interessat sol·licita que l’empresa contractada o l’Ajuntament es facin 
càrrec dels danys ocasionats. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Denegar la sol·licitud de Santiago Cassi Martínez de retorn de la garantia definitiva d’import 
1.365 €, dipositada amb motiu de l’adjudicació del contracte de manteniment de la franja de 
protecció perimetral i de les zones verdes de la urbanització Boscos del Montnegre, fins i tant 
no es resolgui la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel propietari de la 
parcel·la 53 de la urbanització, pel tallament d’alguns arbres de la seva parcel·la. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’interessat, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 

 
10. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER AUTOGRUAS ESPINOSA 
SL AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE RETIRADA DE VEHICLES DE 
LA VIA PÚBLICA I TRASLLAT A UN DIPÒSIT MUNICIPAL 

Per unanimitat dels membres presents, s’acorda deixar aquest punt sobre la taula.  
 
 
11. DONAR CONFORMITAT A LA CORRECCIÓ DE LES ERRADES MATERIALS 
DETECTADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL TEX “CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ, PER 
EL CURS 2013-2014. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2013 va adoptar, entre 
altres, l’acord “aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà, per al curs 2013-3014. 
 
Un cop aprovat i degudament signat el conveni, aquest es va trametre per duplicat i amb el 
certificat de l’acord de la Junta de Govern Local adjunt a la Gerència de Serveis d’Educació 
de la Diputació de Barcelona. En data 29 de novembre de 2013 vam rebre des de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, el conveni de col·laboració 
degudament signat. 
 
El mateix dia 29 de novembre de 2013 des de la Diputació de Barcelona ens va arribar  per 
correu electrònic la següent comunicació: 
 
“En relació al conveni específic de col·laboració signat recentment entre la vostra entitat i la 
Diputació de Barcelona, relatiu al Curs de Preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, us comuniquem la necessitat de procedir 
novament a la signatura del conveni per causa d’errors detectats en el seu clausulat. 
 
Aquests afecten, entre d’altres, a la vigència del mateix. D’acord amb el Decret aprovat la 
vigència s’estén fins el 30 de juny de 2014 enlloc de la figura erròniament en el conveni de 30 
d’abril de 2014. 
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Per la vostra informació s’acompanyen, en arxius adjunts, la notificació que oportunament 
vàreu rebre del Decret esmentat així com el conveni del qual haureu de signar i lliurar-nos 
dos (2) exemplars. L’actualment signat resta, doncs, sense cap efecte.” 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, , disposa que les administracions públiques poden rectificar 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vist el nou text del conveni de col·laboració, que incorpora la correcció de les errades detectades 
per la Diputació de Barcelona en el text “Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les 
proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà, per al curs 2013-2014”, 
en el sentit següent: 

 
- El punt d) de l’apartat “Per part de l’ens destinatari” del pacte 2, on diu: 
 
d) La participació en reunions de seguiment del projecte (setembre 2013, novembre 2013, 
gener 2014 i març 2014) i a la presentació d’un breu informe de seguiment en cada una de les 
reunions, en el cas de ser sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona.  
 
Ha de dir: 
 
d) La participació en reunions de seguiment del projecte (novembre 2013, gener 2014 i 
març 2014) i a la presentació d’un breu informe de seguiment en cada una de les reunions, en el 
cas de ser sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona.  
 
- El pacte 3, on diu: 
 
3. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència 
fins el 30 d’abril de 2014. 
 
Ha de dir: 
 
3. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència 
fins el 30 de juny de 2014. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r.- Donar conformitat a la correcció de les errades materials detectades per la Diputació de 
Barcelona en el text “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació professional de grau mitjà, per al curs 2013-2014”, d’acord amb el que 
consta a la part expositiva. 
 
2n.- Aprovar la signatura del text corregit del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les 
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proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, per al curs 2013 
– 2014. 
 
3r.- Trametre aquest acord a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
 
 
12. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
DEL MERCAT DE SANT MARTÍ PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL SANT MARTÍ. 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de Propietaris 
del Mercat de Sant Martí tenen com a objectiu comú afavorir la dinamització del mercat 
municipal per tal que aquest equipament exerceixi de motor del centre comercial urbà. 
Ambdues entitats volen treballar per fomentar la recuperació, difusió i exemplificació de 
determinats valors cívics intrínsecs als mercats municipals 
 
En aquest marc es preveuen dur a terme actuacions de promoció i dinamització del Mercat 
de Sant Martí per un import de dos mil euros (2.000 €). Aquesta celebració inclou la 
realització de diverses actuacions de dinamització al mercat municipal. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet al finançament del 75% dels costos de la 
campanya, amb un màxim de mil cinc-cents euros (1.500,00 €). Aquesta aportació 
s’efectuarà en virtut de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de 
juny de 2013, en el marc de la convocatòria duta a terme per l’Àrea de Comerç i s’ajustarà als 
requeriments marcats per aquesta entitat 
 
L’Associació es compromet al finançament de la resta del projecte, que ascendeix a cinc-
cents euros (500,00 €).  

 
L’Associació haurà de realitzar l’ingrés de 500 euros al compte bancari número 2038 6876 51 
6400000100 de l’Ajuntament de Sant Celoni en el termini màxim d’un mes de la signatura 
d’aquest conveni. 
 
Fonaments de Dret 
 
Allò establert a l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
88 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix 
que amb caràcter excepcional, es podran concedir de forma directe aquelles subvencions 
que s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública, i la subvenció prevista al present 
conveni es troba inclosa dins d'aquests supòsits. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Propietaris del Mercat de Sant 
Martí per a la promoció i dinamització del mercat municipal Sant Martí  
 
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Propietaris del Mercat de Sant Martí. 
 
 
APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UNA ADDENDA DEL CONVENI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA 
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AMICS BAIX MONTSENY (EN ENDAVANT ANABM) PER A LA SUBVENCIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT EL 2013. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’ANABM mantenen durant l’any 2013 un conveni de 
col·laboració per a la subvenció d’activitats. 

 
L’ANABM ha posat de manifest a l’Ajuntament de Sant Celoni que les sol·licituds provinents 
de persones en risc social associat a malalties neuro-degeneratives, per tenir accés a les 
activitats que organitza l’entitat amb l’objecte de millorar-ne la qualitat de vida, experimenta 
creixement constant. Atès tanmateix, que en el context de crisi actual esdevé complex 
sostenir aquestes activitats, ANABM ha sol·licitat a l’Ajuntament que es valori la possible 
ampliació del suport econòmic municipal expressat en el conveni vigent. 
 
Atès l’informe de la direcció de l’Àrea de Serveis a les persones, expressant  la idoneïtat de la 
signatura d’una addenda del conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’ANABM. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni pel 2013, existeix dotació suficient 
per complementar en 2.250,00 €, i mitjançant una addenda, el conveni de referència. 
 
A proposta de la Regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar la signatura d’una addenda del conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’ANABM, per a la subvenció d’activitats durant el 2013, per destinar 2.250,00 €, a fer 
possible la continuïtat de les activitats, bo i facilitant l’accés al major nombre de 
persones que apleguin el perfil escaient i amb mantenint la qualitat d’atenció que 
caracteritza l’entitat. 
 

2. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 

     
 
APROVACIÓ DEL CONTINGUT I SIGNATURA DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE 
CONCRECIÓ, PER A L’ANY 2013, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social i Família  van 
signar, el 12 de juny de 2012, el contracte programa 2012-2013 per a la coordinació, la 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental constitueix una àrea bàsica de serveis socials de la 
qual en formen part tots els municipis de la comarca menors de 20.000 habitants i estableix 
convenis de cooperació amb els ajuntaments de la comarca per tal d’estendre de manera 
progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2012, va aprovar el 
conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Sant Celoni.   
 
Per a l’actualització dels acords signats en el conveni, per a l’any 2013, el Consell Comarcal 
proposa la formalització d’un protocol addicional que recull, en forma de fitxes, les diferents 
actuacions del conveni i la seva distribució econòmica, que és la següent: 
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• En relació a la fitxa número 1, de Serveis bàsics d’atenció social- personal: 

1. Pels serveis bàsics d’atenció social primària: 69.709,39 euros per les 
treballadores socials i 51.753,94 euros per les educadors socials.  

2. Pel servei d’ajuda a domicili (sad social): 44.163,41 euros 
3. En concepte d’aportació per ajuts d’urgència social: 11.471,96 euros 

 
• En relació a la fitxa número 2,  de Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD): 

34 sessions d’atenció jurídica i/o psicològica, segons els criteris de derivació de 
persones susceptibles de ser ateses per aquest servei. 
 

• En relació a la fitxa número 3, d’acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades: 6.639,33€. 

Des del Consell Comarcal proposen l’aprovació del contingut i signatura del protocol 
addicional de concreció per a l’any 2013 del conveni de col·laboració per a la gestió i 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques. 
  
Fonaments de dret 
Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del Règim Local, 
D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
Llei 12/2007 de serveis socials, 
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Atès l’informe favorable emès des de l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit de Comunitat, 
pel que fa a l’aprovació del contingut i signatura d’aquest protocol addicional, 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovació del contingut i signatura del  protocol addicional de concreció, per a l’any 
2013, del conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques. 
 

2. Facultar el Sr. alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 

 
APROVACIÓ PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SIGNATURA D’UNA 
ADDENDA DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSENY 
(EN ENDAVANT CREU ROJA) PER A LA SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DURANT EL 2013. 
 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i Creu Roja mantenen, durant l’any 2013, un conveni de 
col·laboració per a la subvenció d’activitats, centrat en la prestació del Servei d’aliments 
(abans Banc d’aliments). 
 
Es detecta que la situació de crisi social i econòmica encara no remet, per la qual cosa el 
nombre de persones que mostren signes de pobresa per manca de lloc de treball continua 
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augmentant i, en aquest sentit, es fa necessari reforçar l’accés a prestacions bàsiques com 
ara el Servei d’aliments que promouen ambdues entitats. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni pel 2013, existeix dotació suficient 
per complementar en 7.500,00 € i mitjançant una addenda, el conveni de referència. 
 
Atès que l’Àrea de Cultura informa que, durant la Fira d’Entitats 2013 i durant la Festa Major 
d’Estiu de 2013, varen sorgir dues iniciatives que han permès disposar dels recursos 
municipals que s’indiquen, per destinar al Servei d’Aliments de Sant Celoni: 
 
 -Fira d’Entitats-renúncia a subvencions per part de diverses entitats: 1.798,80 € 
 -Festa Major d’Estiu-retorn de gots antics de Festa Major: 1.114,00 € 
  
En aquest context, es proposa destinar el 50% de sengles quantitats a Creu Roja i Càritas 
Diocesana Sant Celoni, amb la finalitat expressada, que suposa destinar 1.456,40 € 
addicionals (899,40 + 557,00), a l’addenda del conveni 2013, entre Creu Roja i l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 
 
Atès que Creu Roja, ha estat consultada i afirma que es troba en disposició de gestionar 
adequadament un major volum d’aliments per reforçar el Servei d’aliments, provinent d’un 
complement d’ajut econòmic de 7.500,00 €, que l’Ajuntament de Sant Celoni proposi atorgar 
mitjançant addenda al conveni, així com del complement de 1.456,40 €, provinents 
d’iniciatives solidàries vinculades a recursos municipals. 
 
A proposta de la Regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la signatura d’una addenda d’una addenda del conveni entre l’Ajuntament de 

Sant Celoni i Creu Roja, per a la subvenció d’activitats durant el 2013, per complementar 
de manera específica el Servei d’aliments, mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
municipal de 7.500,00 € i d’una altra de 1.456,40 €, provinents d’iniciatives solidàries 
vinculades a recursos municipals, per un total global de 8.956,40 €. 
 
 

2. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 

     
 
APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UNA ADDENDA DEL CONVENI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I CÀRITAS DIOCESANA 
PARROQUIAL DE SANT CELONI (EN ENDAVANT CÀRITAS) PER A LA SUBVENCIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT EL 2013. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i Càritas mantenen, durant l’any 2013, un conveni de 
col·laboració per a la subvenció d’activitats, centrat en la prestació del Servei d’aliments. 
 
Es detecta que la situació de crisi social i econòmica encara no remet, per la qual cosa el 
nombre de persones que mostren signes de pobresa per manca de lloc de treball continua 
augmentant i, en aquest sentit, es fa necessari reforçar l’accés a prestacions bàsiques com 
ara el Servei d’aliments que promouen ambdues entitats. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni pel 2013, existeix dotació suficient 
per complementar en 7.500,00 € i mitjançant una addenda, el conveni de referència. 
 
Atès que l’Àrea de Cultura informa que, durant la Fira d’Entitats 2013 i durant la Festa Major 
d’Estiu de 2013, varen sorgir dues iniciatives que han permès disposar dels recursos 
municipals que s’indiquen, per destinar al Servei d’Aliments de Sant Celoni: 
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 -Fira d’Entitats-renúncia a subvencions per part de diverses entitats: 1.798,80 € 
 -Festa Major d’Estiu-retorn de gots antics de Festa Major: 1.114,00 € 
  
En aquest context, es proposa destinar el 50% de sengles quantitats a Creu Roja i Càritas, 
amb la finalitat expressada, que suposa destinar 1.456,40 € addicionals (899,40 + 557,00), a 
l’addenda del conveni 2013, entre Càritas i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Atès que Càritas, ha estat consultada i afirma que es troba en disposició de gestionar 
adequadament un major volum d’aliments per reforçar el Servei d’aliments, provinent d’un 
complement d’ajut econòmic de 7.500,00 €, que l’Ajuntament de Sant Celoni proposi atorgar 
mitjançant addenda al conveni, així com del complement de 1.456,40 €, provinents 
d’iniciatives solidàries vinculades a recursos municipals. 
 
A proposta de la Regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
3. Aprovar la signatura d’una addenda del conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 

Càritas, per a la subvenció d’activitats durant el 2013, per complementar de manera 
específica el Servei d’aliments, mitjançant l’atorgament d’una subvenció municipal de 
7.500,00 € i d’una altra de 1.456,40 €, provinents d’iniciatives solidàries vinculades a 
recursos municipals, per un total global de 8.956,40 €. 

 
4. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l’eficàcia i 

execució d’aquest acord. 
     
 
13. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX 
MONTSENY. 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats i tallers 
organitzats pel primer trimestre de 2014 del Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny. 
 
L’àmbit de Comunitat ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord 
amb la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
Fonaments de dret 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, 
 
A proposta de la regidora de Comunitat,per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a l’activitat del primer trimestre de 2014, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
MANIPULADOR D’ALIMENTS 
Horari: divendres 28 de febrer i 7 de març, de 18 a 21h (2 sessions) 
Ingressos (17 participants):               374,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        22 ,00€ 
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LLENGUA DE SIGNES  
Horari: dimarts de 19h a 21h (10 sessions) 
Ingressos (8 participants):          672,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        84,00€ 
 
HORTICULTURA ECOLÒGICA 
Horari: divendres de 18h a 21h (5 sessions) 
Ingressos (8 participants):          636,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        79,50€ 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS 
CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES, PER A L’ANY 2014 

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”, que afectarà a les quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments generals i entrades puntuals, per a l’any 2014. 
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a l’Ajuntament de Sant 
Celoni les següents propostes per a l’aprovació dels preus públics del centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes: 
 
1. Instància presentada amb núm. de registre 2013/10811 i amb data 24/10/2013, per a 

l’aprovació de les quotes d’inscripció, quotes d’abonaments generals i entrades puntuals, 
per a l’any 2014. 

 
2. Instància presentada amb núm. de registre 2013/12320 i amb data 16/12/2013, per a 

ampliar les quotes d’abonaments generals amb l’aprovació d’un nou preu públic per a 
persones que tinguin la condició de famílies monoparentals. 

 
L’article 4. apartat b) del plec de condicions regulador de la concessió estableix el següent: 
 
L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
 
Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes d’abonaments, 
activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran 
actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre de 
cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut 
Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el 
mes de gener.  

 
L’IPC del mes de setembre de Catalunya publicat el mes d’octubre per l’INE ha estat del 
0,5%, essent aquest, per tant, el percentatge d’increment que s’ha d’aplicar a les tarifes 
vigents. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
El Ple Municipal, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics contemplats com a 
bàsics, ja que no estan delegats a la Junta de Govern Local.  
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Fonament de dret 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales 
esportives”. 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2014. 
 
Aprovació del preu públic proposat per a les persones que tinguin la condició de família 
monoparental, per a l’any 2014.  
 
Elevar aquests acords al Ple Municipal a la propera sessió que tingui lloc, per a la seva 
ratificació.  
 
 

QUOTES D'INSCRIPCIÓ 
Preu actual Preu proposat 
Any 2013 Any 2014 

Adults (de 26 a 59 anys)  75,15 €   75,55 €  
Quota familiar (els 2 membres de la 
parella)*  125,25 €   125,90 €  
Familiar Infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
Familiar Infantil (fill de 6 a 15 anys)**  37,35 €   37,55 €  
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  62,70 €   63,00 €  
Infantil (de 6 a 15 anys)  37,55 €   37,75 €  
Juvenil (de 16 a 25 anys)  62,70 €   63,00 €  
Gent gran (més de 60 anys) i 
pensionistes  37,55 €   37,75 €  
Persones amb discapacitat***  37,55 €   37,75 €  
Famílies monoparentals****  37,55 €   37,75 €  

* Caldrà presentar una fotocòpia del llibre de família o un certificat d'inscripció al registre municipal d'unions civils 
** Fills d'abonats. Caldrà presentar una fotocòpia del llibre de família 

***Caldrà acreditar la discapacitat, que haurà de ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb un grau igual o 
superior al 33% 

****Caldrà presentar el títol individual emès pel Departament de Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya), de 
la persona que vol inscriure's com a abonada.  

QUOTES D'ABONAMENTS GENERALS 
Preu actual Preu proposat 
Any 2013 Any 2014 

Adults (de 26 a 59 anys)  42,55 €   42,75 €  
Quota familiar (els 2 membres de la 
parella)*  79,30 €   79,70 €  
Familiar Infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
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Familiar Infantil (fill de 6 a 15 anys)**  20,20 €   20,30 €  
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  31,30 €   31,45 €  
Infantil (de 6 a 15 anys)  26,40 €   26,55 €  
Juvenil (de 16 a 25 anys)  33,90 €   34,05 €  
Gent gran (més de 60 anys) i 
pensionistes  26,40 €   26,55 €  
Persones amb discapacitat***  26,40 €   26,55 €  
Famílies monoparentals****  26,40 €   26,55 €  
 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Entrada puntual 

Adults  7,85 €   7,90 €  
Infantil (de 6 a 15 anys)  5,30 €   5,35 €  
Jove (de 16 a 25 anys)  6,55 €   6,60 €  
Gent gran (més de 60 anys) i 
pensionistes  5,30 €   5,35 €  
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS NO 
CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES, PER A L’ANY 2014 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis no 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i que afectarà a les quotes  d’abonaments 
especials, activitats dirigides per trimestre, serveis complementaris i lloguer de carrers de 
piscina, per a l’any 2014. 
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a l’Ajuntament de Sant 
Celoni una proposta de preus públics, amb núm. de registre 2013/10811 i amb data 
24/10/2013.  
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de 
preus públics a aquest Ajuntament, amb data 24/10/2013 i núm. de registre 2013/10811 per 
aplicar un augment del 0,5% corresponent a l’IPC del mes de setembre publicat a l’octubre, 
d’acord amb l’apartat a) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales 
esportives”. Així mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del  Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i 
sales esportives”, i s’aplicarà a les quotes d’abonaments especials, activitats dirigides per 
trimestre, serveis complementaris i lloguer de carrers de piscina.  
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord 
amb la delegació efectuada per acord del ple de 21/07/2011.  
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Fonament de dret 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales 
esportives”. 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per a les quotes dels serveis no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2014.  
 
  
QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS 

Preu actual  Preu proposat 
Any 2013  Any 2014 

Matinada (de 7 a 9 h)  23,30 €  23,40 € 
Matí (de 9 a 13 h)  35,20 €  35,40 € 
Migdia (de 13h a 15,30h)  26,50 €  26,65 € 
Vespres (de 21 a 22,45 h)  36,35 €  36,55 € 
Cap de setmana (a partir de les 15 h. de 
divendres)     
            Adults (de 26 a 59 anys)  25,10 €  25,25 € 
            Infantil (de 6 a 15 anys)  20,20 €  20,30 € 
            Jove (de 16 a 25 anys)  23,80 €  23,90 € 
            Gent gran (més de 60 anys) i 
pensionistes 

20,20 € 
20,30 € 

Abonament fora d'horari contractat  5,30 €  5,35 € 

ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE 
Preu actual  Preu proposat 
Any 2013  Any 2014 

Altres activitats 
Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana 
abonat 

inclòs a la quota abonat  inclòs a la quota abonat 

Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana no 
abonat 

89,05 €  89,50 € 

Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana 
abonats 

inclòs a la quota abonat  inclòs a la quota abonat 

Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana 
no abonats 

148,40 €  149,15 € 

Ioga, Tai txí/qi‐gong, dansa del ventre, 
balls de saló     

1 dia setmana abonats  42,10 €  42,30 € 
1 dia setmana no abonats  84,20 €  84,60 € 
2 dies setmana abonats  84,20 €  84,60 € 
2 dies setmana no abonats  168,60 €  169,45 € 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Preu actual  Preu proposat 
Any 2013  Any 2014 

Baixa temporal (malaltia, lesió, 
embaràs).Màxim 2 mesos 

16,30 €  16,40 € 

Lloguer de taquilles 
Anual  99,10 €  99,60 € 
Semestral  49,65 €  49,90 € 
Trimestral  24,75 €  24,85 € 

Reconeixement mèdic (Dietètica i 
Nutrició)   

Abonats  41,25 €  41,45 € 
No abonats  66,05 €  66,40 € 

Fisioteràpia 
Abonats (30 min)  33,05 €  33,20 € 
No abonats (30 min)  42,55 €  42,75 € 
Abonats (1 hora)  41,40 €  41,60 € 
No abonats (1 hora)  50,05 €  50,30 € 
Abonats (Bono 3 x 30 min)  62,70 €  63,00 € 
No abonats (Bono 3 x 30 min)  78,35 €  78,75 € 
Abonats (Bono 3 x 1 hora)  94,00 €  94,45 € 
No abonats (Bono 3 x 1 hora)  119,05 €  119,65 € 

Massatges 
Abonats (30 min)  33,05 €  33,20 € 
No abonats (30 min)  38,30 €  38,50 € 

Dietètica 
1a visita  41,25 €  41,45 € 
Visita control  22,95 €  23,05 € 

Preparació proves oposicions 
Mensual  43,75 €  43,95 € 

Tarja regal 
Adults  99,40 €  99,90 € 
Jove (de 16 a 25 anys)  88,40 €  88,85 € 
Infantil (de 6 a 15 anys)  55,20 €  55,50 € 

LLOGUER CARRER DE PISCINA (preu/hora) 
Preu actual  Preu proposat 
Any 2013  Any 2014 

En horari escolar  35,45 €  35,65 € 
En horari extraescolar  41,40 €  41,60 € 
Per Campus d'Estiu  41,40 €  41,60 € 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL CAMPUS DE NADAL 2013, DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES 

 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per al Campus de Nadal que es 
pretén portar a terme al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  
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La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a l’Ajuntament de Sant 
Celoni una proposta de preus públics per tal d’organitzar i gestionar el Campus de Nadal, 
amb núm. de registre 2013/11620 i amb data 25/11/2013.  
 
La UFEC portarà a terme la gestió del Campus de Nadal, tant pel que fa al desenvolupament 
de les activitats, com per al cobrament dels preus públics que s’estableixin a tal efecte.  
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent  informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord 
amb la delegació efectuada per acord del ple de 21/07/2011. 
 
Fonament de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat,  la junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per al desenvolupament del Campus de Nadal del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes durant les dates que tot seguit s’especifica:  
 
- 1a setmana: del 23 al 27 de desembre 
- 2a setmana: del 30 de desembre al 3 de gener 
 
 1a set 2a set 1a+2a set 

Matí (de 9h a 14h) 39,09€ 52,12 € 86,76 € 

Matí + menjador (de 9h a 15.30h) 57,99 € 77,32 € 127,96 € 

Matí + tarda (de 9h a 14h i de 15.30h a 17.30h) 45,39 € 60,52 € 97,79 € 

Tot el dia (de 9h a 17.30h) 64,92 € 86,56 € 143,39 € 

  
Servei bon dia (1 dia) 2,10 € 

Bon dia (abonament 3 dies) 5,67 € 

Bon dia (abonament 4 dies) 7,56 € 

Bon dia (abonament 7 dies) 13,23 € 

Servei de menjador 8,95 € 

 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA FESTA DE CAP D’ANY A SANT CELONI 2014. 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es porten a terme diferents activitats dins la programació 
de les Festes de Nadal 2013-2014. 
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Per a l’establiment del preu públic per l’entrada a la Festa de Cap d’Any 2014 a Sant Celoni, 
s’ha considerat, l’estudi del preu públic, en la que es fa una estimació de les despeses i els 
ingressos. 

Fonaments de dret.  

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis poden promoure tota classe d’activitats que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en el mateix  articulat disposa 
que els municipis exerciran en tot cas competències sobre activitats culturals. 
 
2. L’article 41 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, sempre que es tracti de serveis o activitats de 
recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o realitzin pel sector privat. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmicfinancera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els 
valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 48.1 LRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de Govern. 
 
Tenint en compte que la competència per a l'aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local  per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2007, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents: 
 
Vist l’informe emès per l’interventor. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic per l’entrada a la festa de Cap d’Any 2014 a Sant Celoni següent: 
 

 Festa de Cap d’Any   8 €; menors de 7 anys, gratuït 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA MOSTRA DE TORRÓ ARTESÀ I TAST DE CAVA 
DINS DEL MARC DE LA FIRA DE NADAL 2013 
 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de preus públics per a la mostra de torró artesà i tast 
de cava de Sant Celoni dins del marc de la Fira de Nadal, que es farà al centre de la vila els 
dies 6 i 7 de desembre. 
 
Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona 
administració. 
 
Atès allò establer a l’a l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 88 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistos els informes emesos a l’efecte. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
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Primer.- Aprovar els preus públics per a la mostra de torró artesà i tast de cava en el marc de 
la Fira de Nadal següents: 
 
 

- Tiquet Mostra de torró artesà i tast de cava:  3 € 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL LLOGUER DE CARPES PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN FIRES I ESDEVENIMENTS PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT 

 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de preus públics per al lloguer de carpes per a la 
participació en fires i esdeveniments promoguts per l’Ajuntament. 
 
Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona 
administració. 
 
Atès allò establer a l’a l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 88 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistos els informes emesos a l’efecte. 
 
 
A proposta de L’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el preu públic per al lloguer de carpes per a la participació en fires i 
esdeveniments promoguts per l’Ajuntament: 
 

- Carpa de 3 x 3 m:  15 € 
 
 
RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
PER A LA PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ARTESANIA DE SANT MARTÍ 2013 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de preus públics per a la participació a la Fira 
d’Artesania de Sant Martí, que es farà a Plaça de la Vila els dies 8 i 9 de novembre de 2013. 
 
Vista la resolució d’alcaldia de 21 d’octubre de 2013 d’aprovació dels preus públics per a la 
Fira d’Artesania de Sant Martí 2013. 
 
Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona 
administració. 
 
Atès allò establer a l’a l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 88 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que, malgrat que la Fira d’Artesania de Sant Martí és una activitat deficitària, es 
considera convenient realitzar-la per raons culturals i de promoció turística. Cal tenir present 
que  la contractació de tallers i demostracions s’ha dut a terme cada any assumint-lo 
íntegrament amb pressupost i, enguany, s’ha considerat adient que part d’aquest cost 
l’assumeixin els participants. 
 
Vistos els informes emesos a l’efecte. 
 
 A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
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Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia de 21 d’octubre de 2013 d’aprovació dels preus 
públics per a la participació a la Fira d’artesania de Sant Martí, que establia els següents preus 
públics: 
   

- Participació amb parada i dinamització:   20 € 
- Participació només amb parada:  30 € 

 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                             Secretari municipal 
Joan Castaño Augé      Ramon Oriol Grau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


