
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 13/2014   
Caràcter: ordinària 
Data: 25 de setembre de 2014 
Inici: 20:05 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 
           Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
            Jaume Tardy Martorell PSC 
           Josep Capote Martín PSC  
            
Secretari municipal:       Ramon Oriol Grau     
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors Lechuga García      CiU  

Dani Corpas Cullet      CUP 
              Maria Carmen Montes Azcutia    ICV  
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Donar compte de llicències d’obres majors  
 
   3. Aprovació de preus públics 
 
4. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adquisició d’un camió amb plataforma 
elevadora per a la brigada municipal de jardineria 
 
5. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació de les obres de 
millora dels carrers Esteve Brunell, Folch i Torras i Aribau, i la construcció d’un pas elevat 
al carrer Josep Maria Sert de Sant Celoni 
 
   6. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació de les obres 
d’adequació i millora del creuament del carrer Santa Fe amb el carrer Torras i Bages de 
Sant Celoni 
 
7. Aprovació de la concessió de subvencions de diverses entitats del municipi 
 
8. Aprovació de la Justificació de subvencions de diverses entitats del municipi 
 
9. Aprovació de diversos convenis 
 
10. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de Catalunya 



mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni del Pla Educatiu 
d’Entorn del curs 2014-2015  
  
11. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de prevenció i 
control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals. 
 
12. Aprovació de la creació de la xarxa de comerços respectuosos amb el Medi Ambient. 
 
           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 DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una  llicència d’obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

02/09/14 
OM-21/14 Hospital de Sant 

Celoni FP 
Av. Hospital, 19 Reforma i ampliació del 

servei d’urgències 

03/09/14 
OM-18/14 BOMAR 92 SL c/ Major, 114 Rehabilitació d’un edifici  

 
 

3. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL AL MUSEU 
MEMORIAL DE L’EXILI (LA JONQUERA) I COTLLIURE, DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 
2014. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat,  la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural al Museu Memorial de l’Exili (la Jonquera) i 
Cotlliure, que és de 25 euros per persona. 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA 
PER A GENT GRAN 2014-2015. 
 
A proposta de la regidora d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar les tarifes mínimes corresponents en concepte de preu públic pel programa 
municipal d’activitat física per a Gent gran 2014 -2015: 
 



- 19’35 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent 
gran per a 2 hores setmanals d’activitat per als usuaris que no són socis de l’Esplai. 

- 6’45 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent 
gran per a 2 hores setmanals d’activitat per als usuaris que són socis de l’Esplai. 

- 9’60 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent 
gran per a 3 hores setmanals d’activitat per als usuaris que són socis de l’Esplai. 

 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PER LA UNIÓ BATLLORIENCA PER AL QUART TRIMESTRE DE 2014. 
 
A proposta de la regidora de l’àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del 4t trimestre de 2014, de la Unió Batllorienca, 
amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
Conversa en anglès 
Proposta de preu públic a aprovar_______________________________________ 26.00 € 
(del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2014) 
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN 
CAMIÓ AMB PLATAFORMA ELEVADORA PER A LA BRIGADA DE JARDINERIA 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local  ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un camió amb plataforma 
elevadora per a la brigada municipal de jardineria, expedient que inclou el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir l’adquisició.  
  
2. Iniciar la licitació del contracte pel procediment negociat sense publicitat, amb sol·licitud 
d’un mínim de tres ofertes. 
 
5. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DE LES OBRES DE MILLORA DELS CARRERS ESTEVE BRUNELL, FOLCH I TORRAS I 
ARIBAU, I LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAS ELEVAT AL CARRER JOSEP MARIA SERT DE 
SANT CELONI 
 
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 de millora dels carrers Esteve Brunell, Folch i Torras i Aribau, i construcció d’un 
pas elevat al carrer Josep Maria Sert d’aquesta vila, d’acord amb la seva oferta 
presentada, al següent tenor: 
 

1 Vialitat i Serveis SLU 94.507,77 €, IVA no inclòs 
2 Construccions Deumal SA 106.300,00 €, IVA no inclòs 

 
2. Requerir a Vialitat i Serveis SLU 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. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Vialitat i Serveis SLU per la quantitat de 
94.507,77 €, 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. 
 
6. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CREUAMENT DEL CARRER SANT FE 
AMB EL CARRER TORRAS I BAGES DE SANT CELONI 
 
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’adequació i millora del creuament del carrer Santa Fe amb el carrer Torras i Bages 
de Sant Celoni, d’acord amb la seva oferta presentada, al següent tenor: 
 

1 Construccions Deumal SA 52.900,00 €, IVA no inclòs 
2 PRYCSA 53.770,37 €, IVA no inclòs 

 
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. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Construccions Deumal SA per la quantitat 
de 52.900 €, 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. 
 
7. APROVACIÓ DE CONCESSIONS DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI 
 
Atorgament de subvencions a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin 
per entitats durant l’any 2014 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea d’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 2014, 
d’acord amb el següent detall: 

 
Modalitat 1.- Activitats de centres educatius I AMPAS 

Entitat  Subvenció 2014 
AMPA Escola l’Avet Roig 1.000,00 € 
Institut Baix Montseny 3.200,00 € 
 
Modalitat 5.- Activitats per a gent jove 
Entitat  Subvenció 2014 
EROL – La Salle 2.380,00 € 
 
 



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, 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 2013, suspendrà el pagament de la 
subvenció de l’any 2014. 
 
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 LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA AL 
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL VALLÈS ORIENTAL. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta 
de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Centre de Recursos Pedagògics del 
Vallès OrientaL, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió del dia 5 de juny de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 900,00 euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de 2014 al Centre de Recursos Pedagògics del 
Vallès Oriental. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 450,00 euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL MOLÍ PAPERER. 
 
A proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Associació de Veïns i Propietaris del Molí 
Paperer, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.190,00 euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de 2014 , a l’Associació de Veïns i Propietaris del Molí 
Paperer. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 595,00 euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MONTNEGRE I VALL D’OLZINELLES. 
 
A proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Associació Cultural del Montnegre i la Vall 
d’Olzinelles, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 4 de setembre de 2014. 



 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.300,00 euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 4 de setembre de  2014 a l’Associació Cultural del Montnegre i la 
Vall d’Olzinelles. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.300,00 euros, corresponent al 100% de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AAVV RESIDENCIAL ESPORTS. 
 
A proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AAVV Residencial Esprots 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 2.635,00 euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013 a l’AAVV Residencial Esports. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.317,50 euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
9. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA LLAR D’INFANTS ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA CASETA DEL BOSC 
PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA GESTIÓ DEL 
AJUTS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS ESCOLARITZATS, A ESCOLES BRESSOL 
PRIVADES DE SANT CELONI, AL 1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL PER AL CURS 
ESCOLAR 2014-2015. 
  
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura i Educació, per unanimitat,  la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
1r. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar 
d’infants Associació Pedagògica La Caseta del Bosc en l’establiment de les condicions que 
han d’ordenar la gestió dels ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a escoles bressol 
privades de Sant Celoni, al 1r cicle d’educació infantil per al curs escolar 2014-2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Pedagògica La Caseta del Bosc.  
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA LLAR D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ – ESCOLA PASCUAL- 
PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA GESTIÓ DEL 
AJUTS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS ESCOLARITZATS, A ESCOLES BRESSOL 
PRIVADES DE SANT CELONI, AL 1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL PER AL CURS 
ESCOLAR 2014-2015. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura i Educació, per unanimitat,  la Junta de 
Govern Local de prendre els acords següents: 
 



1r. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar 
d’infants Associació Educativa Auró – Escola Pascual -  en l’establiment de les condicions 
que han d’ordenar la gestió dels ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a escoles 
bressol privades de Sant Celoni, al 1r cicle d’educació infantil per al curs escolar 2014-2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual-.  
 
10. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2014-
2015  

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r. Aprovar  l’addenda al conveni de col.laboració entre l’administració de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni del Pla Educatiu 
d’Entorn del curs 2014-2015 per un pressupost global de 181.570,28 € 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament  als efectes oportuns. 
 
11. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN QUIPAMENTS I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Prorrogar per un any més el contracte signat en data 02.10.2012 amb Legiservice SL per a la 
prestació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions 
municipals, tal com preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
12. APROVACIÓ DE CREACIÓ DE LA XARXA DE COMERÇOS RESPECTUOSOS AMB 
EL MEDI AMBIENT I DELS COMPROMISOS D’ADHESIÓ INDIVIDUAL ALS ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I ELS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS DEL MUNICIPI SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITAT.  

A proposta de la regidora d‘Espai Públic, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Xarxa Local de Comerços Respectuosos amb el Medi 
Ambient. 
 
Segon.- Aprovar el text del document tipus “Compromisos per a la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Celoni i els establiments comercials que s’adhereixin individualment a 
la <<Xarxa local de comerços respectuosos amb el medi ambient i de qualitat de Sant 
Celoni>>” que hauran de subscriure amb l’Ajuntament de Sant Celoni, els establiments 
comercials del municipi que s’adhereixin voluntàriament a dita Xarxa, el qual preveu diferents 
compromisos segons la tipologia de les activitats, que es transcriu seguidament: 
 
“COMPROMISOS PER A LA COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS QUE S’ADHEREIXIN INDIVIDUALMENT A 
LA «XARXA LOCAL DE COMERÇOS RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT I DE 
QUALITAT DE SANT CELONI» 



 
A Sant Celoni, el dia      de       de 2014. 
 
D’una part, el Senyor/a XXXX com a Regidor/a d’Espai Públic de l´Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
D’una altra banda el Sr/Sra.       representant del comerç      de Sant Celoni. 
 
Les diverses parts reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient per 
formalitzar i subscriure el present document. 
 
Objecte dels Acords 
 
Primer: L’objectiu d’aquests acords es establir una línia de col·laboració estable, d’un any de 
durada, entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’establiment comercial que s’hi vulgui adherir, 
per regular uns acords que suposin una millora de la gestió dels residus comercials dels 
establiments adherits, tot incorporant criteris de protecció del medi ambient, d’acord al VIIè 
Programa d’Acció Ambiental de la UE, la Directiva Marc de Residus, la Directiva d’Envasos, 
la Llei d’Envasos (LERE), les Lleis Reguladores de Residus i el Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya.  
 
Els/les signants passen a formar part de la “Xarxa Local de Comerços Respectuosos amb el 
Medi Ambient i de Qualitat de Sant Celoni” 
 
Segon: L’objectiu és assolir els criteris de reducció, reutilització i reciclatge de les deixalles 
produïdes per la venda de productes de consum i dels residus generats en l’activitat dels 
establiments comercials i de restauracióI de Sant Celoni. També fomentar i oferir totes 
aquelles mesures que contribueixin a reduir els residus innecessaris o substituïbles per 
d’altres més respectuosos amb el medi ambient. 
 
Tercer: La comprovació de la participació en la reducció de residus i ser beneficiari dels 
avantatges que ofereix o pugui oferir l’Ajuntament en un futur, és farà mitjançant visites 
periòdiques i sense avís previ als comerços adherits. 
 
COMPROMISOS A DESENVOLUPAR PER LES DIFERENTS PARTS SIGNANTS DELS 
ACORDS 
 
Compromisos de l’Ajuntament 
Primer: Col·laborar en la difusió dels acords, així com dels comerços adherits, i de les 
campanyes de reducció de residus municipals. 
 
Segon: Col·laborar en el seguiment del compliment dels acords. 
 
Tercer: Lliurar als establiments adherits un Distintiu de comerç col·laborador amb la reducció 
de residus editat per l’Ajuntament de Sant Celoni i altres elements de difusió (cartells, 
tríptics), així com realitzar accions de promoció dels comerços membres de la xarxa.  
 
Compromisos dels establiments comercials segons tipologia d’activitat 
Llista de mesures agrupades per sectors 
 
La següent llista de mesures de reducció de residus, són les que l’establiment ha d’adoptar 
per tal de poder formar part de la Xarxa de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient i 
de Qualitat. 
 
OBLIGATORI EN TOTES LES TIPOLOGIES D’ESTABLIMENT: 

 Col·locar el logotip i els elements divulgatius a la vista dels clients. 
 Participar i assistir a les jornades i seminaris de formació inclosos dins la campanya. 



 Donar impuls necessari i col·laborar activament en totes les accions de promoció, 
divulgació i seguiment. 

 Recollir selectivament les diferents fraccions de residus i utilitzar adequadament els 
diferents contenidors. 
 
PROPOSTA MESURES SEGONS ACTIVITAT DE L’ESTABLIMENT 
La següent classificació de mesures és tan sols indicativa. L’establiment podrà triar mesures 
no incloses en la seva tipologia sempre i quan aquestes es puguin aplicar i siguin 
compatibles amb l’activitat de l’establiment. 
 
A. ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ 
Escollir mínim una opció: 

 A.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic: promocionar cabàs, carretó, bossa 
de roba, bossa compostable i venda a granel. 

 A.2. Suprimir l’ús de la safata de plàstic: promocionar les carmanyoles i la venda a granel. 
Escollir com a mínim una opció: 

 A.3. Oferir i promocionar productes en envasos retornables. 
 A.4. Oferir i promocionar els productes d’alimentació ecològica amb certificació CCPAE o 

similars. 
 A.5. Suprimir les oueres de plàstic d’un sol ús i promocionar les de cartró i les 

reutilitzables. 
 A.6. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
B. RESTAURACIÓ 
Opció obligatòria: 

 B.1. Eliminar els plats, gots i coberts de plàstic 
Escollir com a mínim una opció: 

 B.2. Servir preferentment ampolles d’aigua grosses en lloc de vàries petites 
 B.3. Servir aigua en ampolles de vidre retornable  
 B.4. Reduir les tovalles individuals de paper o de paper plastificats d’un sol ús, així com 

els tovallons de paper 
 B.5. Eliminar els productes d’un sol ús als banys (sabons pre-envasats, mostres de gel de 

dutxa, etc, ) donant preferència als productes recarregables 
 B.6. Utilitzar sucreres, tant pel sucre en pols com pels terrosos, i eliminar els terrosos 

embolicats i sobres de sucre en pols 
 B.7. Donar preferència als proveïdors que presentin almenys una certificació de qualitat 

(ISO 14001, productes ecològics, etc.). 
 B.8. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
C. FORNS DE PA 
Opció obligatòria: 

 C.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic: promocionar la coixinera. 
Escollir com a mínim una opció: 

 C.2. Oferir i promocionar productes en envasos retornables. 
 C.3. Oferir i promocionar els productes d’alimentació ecològica amb certificació CCPAE o 

similars. 
 C.4. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
D. PAPERERIA I COPISTERIA 
Opció obligatòria: 

 D.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 D.2. Oferir i promocionar paper d’escriptura reciclat. 
 D.3. Oferir i promocionar productes en paper i/o cartró reciclat. 
 D.4. Oferir i promocionar tòners recarregables. 
 D.5. Oferir i promocionar productes de papereria ecològics: sense dissolvents,... 
 D.6. Altres (especificar):  _________________________________________________  



 
E. ADROGUERIES 
Opció obligatòria: 

 E.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 E.2. Oferir i promocionar productes de neteja de línia ecològica. 
 E.3. Oferir i promocionar productes d’higiene íntima de línia ecològica (compreses, 

bolquers,...). 
 E.4. Oferir i promocionar pintura de línia ecològica certificada. 
 E.5. Oferir i promocionar productes d’higiene en paper reciclat (mocadors, paper WC, 

tovallons,...). 
 E.6. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
F. FERRETERIES 
Opció obligatòria: 

 F.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 F.2. Oferir i promocionar pintura de línia ecològica certificada. 
 F.3. Oferir i promocionar productes de bricolatge ecològic. 
 F.4. Oferir i promocionar bombetes de baix consum. 
 F.5. Oferir i promocionar piles recarregables i carregadors. 
 F.6. Oferir i promocionar airejadors o altres sistemes de reducció del consum de l’aigua. 
 F.7. Oferir i promocionar el lloguer de maquinària 
 F.8. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
G. FLORISTERIES 
Opció obligatòria: 

 G.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 G.2. Oferir i promocionar compostadors i consells de compostatge. 
 G.3. Oferir i promocionar productes fitosanitaris de línia ecològica. 
 G.4. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
H. FARMÀCIA 
Opció obligatòria: 

 H.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 H.2. Oferir i promocionar productes d’higiene íntima de línia ecològica (compreses, 
bolquers,...). 

 H.3. Oferir i promocionar productes d’higiene de línia ecològica (sabons,...). 
 H.4. Oferir i promocionar productes de menjar pels nadons amb el certificat ecològic 

(farinetes, llets,...). 
 H.5. Altres (especificar):  _________________________________________________  

 
I. INFORMÀTICA 
Opció obligatòria: 

 I.1. Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 I.2. Oferir tòners i cartutxos recarregables. 
 I.3. Oferir i promocionar aparells amb certificat de baix consum i eficiència energètica. 
 I.4. Oferir i promocionar piles recarregables i carregadors. 
 I.5. Altres (especificar):  _________________________________________________  

J. ALTRES 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 



El/la comerciant sotasignant d’aquest document, s’adhereix a la Xarxa de Comerços 
Respectuosos amb el Medi Ambient i de Qualitat, comprometent-se a l’aplicació de les 
mesures escollides. 
 
DADES DEL LOCAL 
NOM COMERCIAL 
      

TIPUS D’ACTIVITAT 
      

NOM DEL CARRER 
      

NUM 
      

ESC 
      

PIS 
      

PORTA 
      

CODI POSTAL 
      

MUNICIPI 
      

 
DADES DEL/LA TITULAR 
NOM I COGNOMS 
      

NIF 
      

ADREÇA  
      

NUM 
      

ESC 
      

PIS 
      

PORTA 
      

CODI POSTAL 
      

MUNICIPI 
      

TELÈFON 
      

FAX 
      

CORREU ELECTRÒNIC 
      

 
MESURES ESCOLLIDES 
Mesures de minimització adoptades per l’establiment (a part de l’obligatori a totes les 
tipologies): 
 

 A1  A2  A3   A4   A5  A6 
 B1  B2  B3   B4  B5  B6   B7  B8 
 C1  C2  C3   C4  C5 
 D1  D2   D3   D4   D5  D6 
 E1  E2   E3   E4   E5  E6 
 F1  F2   F3   F4  F5   F6   F7  F8 
 G1  G2   G3  G4 
 H1  H2   H3   H4  H5 
 I1  I2   I3   I4  I5 
 J1____________________________________________ 
 J2_______________________________________________ 

 
Signatura i segell 
 
El/La propietari/a del comerç     xxx de XXX 
 
Sant Celoni, a       de       de 2014” 
 
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 
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