
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2014 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 14/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 d’octubre de 2014 
Inici: 20:20 hores 
Fi: 20:40 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 
             
            
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. Donar compte de llicències de parcel·lació 
 
4. Aprovació de retorn de garanties definitives 
 
5. Aprovació del canvi de titularitat de dues finques en l’acord d’imposició i ordenació de 
contribucions especials per les obres d’urbanització d’un tram de la Carretera Vella. 
 
   6. Acceptació de la renúncia de la mercantil Vialitat i Serveis SLU a l’adjudicació del contracte  
per a l’execució 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 d’aquesta vila. 
 
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 del Pla d’actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni del curs 2014-
2015  
  
11. Acceptació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015. 



 
12. Aprovació de l’esmena de deficiències de l’avantprojecte del Museu del Bosc. 
 
13. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de control periòdic de plagues en 
equipaments i instal·lacions municipals. 
 
14. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres de connexió de les aigües 
residuals del nucli La Batllòria a l’E.D.A.R DE Riells i Viabrea. 
 
15. Aprovació de la classificació de les empreses presentades a la licitació del contracte 
per a l’execució de les obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni, tram 
comprès entre el carrer Anselm Clavé i el carrer Roger de Flor.  
 
16. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres d’adequació i millora 
del creuament del carrer Santa Fe amb el carrer Torras i Bages de Sant Celoni. 
 
17. Aprovació definitiva del projecte tècnic per a l’adequació de l’equipament municipal 
Ateneu a la normativa contra incendis per un ús polivalent. 
 
18. Aprovació de la modificació dels requeriments i criteris per a la cessió d’habitatges 
d’inclusió social promoguts per l’Ajuntament de Sant Celoni 
            
19. Aprovació de la modificació dels pactes del contracte d’ús a precari d’1 habitatge del 
programa Lloguer Segur. 
 
20. Aprovació de la signatura del contracte de tractament de dades personals amb l’Empresa 
LUCTA. 
 
21. 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 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 

19/09/14 
 

OM-16/14 
  

C/ Palautordera,9 
Canvi d’accés a 

l’habitatge  
 

 



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 d’una de  llicència de parcel·lació atorgada 
des de l’última sessió: 
 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

19/09/14 
 

I-59/14 
 Ctra. Campins, 8 Llicència de parcel·lació  

 
  

4. RETORN DE GARANTIES DEFINITIVES 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER URBE SBD SL AMB MOTIU 
DE LA RENOVACIÓ DE DIVERSES ÀREES DE JOC INFANTIL DE SANT CELONI. 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
  
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.020 € dipositat a la Tresoreria municipal per 
URBE SBD SL, en concepte de garantia definitiva per l’adjudicació del contracte signat l’any 
2014 per a la renovació de diverses àrees de joc infantil de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord URBE SBD SL, per al seu coneixement, amb expressió dels 
recursos a què tingui dret, tot requerint la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
RETORN DE DIVERSES GARANTIES DIPOSITADES PER LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ DE DIVERSOS CONTRACTES DE 
SERVEIS 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar les garanties definitives d’imports 1.081,82 €, 3.348,07 i 841,36 €, dipositades 
per la Fundació Acció Baix Montseny amb motiu de la prestació del servei de jardineria i 
neteja dels espais verds públics municipals, segons contractes formalitzats els anys 2002, 
2003 i 2007 respectivament. 
  
2. Retornar la garantia definitiva d’import 1.640 €, dipositada per la Fundació Acció Baix 
Montseny amb motiu de la prestació del servei de distribució de la publicitat i documentació 
municipals, segons contracte formalitzat l’any 2006. 
 
3. Notificar aquests acords a la Fundació Acció Baix Montseny per al seu coneixement, amb 
expressió dels recursos a què tingui dret, tot requerint la devolució a la Tresoreria municipal 
dels rebuts de pagament originals de les garanties definitives dipositades. 
 
5. APROVACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT DE DUES FINQUES EN L’ACORD 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA CARRETERA VELLA 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 



1. Modificar la titularitat de la plaça d’aparcament número -1 02, escala 1, de la Comunitat de 
propietaris del carrer Sant Llorenç 2-4, en l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per al finançament de les obres d’urbanització d’aquest vial, de manera que consti 
que la propietat correspon a Juan Tarridas Vergara i hereus de Purificación Escobar 
Urdiales, d’acord amb la darrera fitxa cadastral consultada. 
 
2. Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns, en 
tant que subjectes passius especialment beneficiats per l’execució de les obres. 
 
APROVACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D’UNA FINCA EN L’ACORD D’IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
D’UN TRAM DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1. Modificar la titularitat de l’immoble de la Comunitat de propietaris del carrer Roger de Flor 
3, escala A, 1r 2a, en l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per al 
finançament de les obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni, de manera que 
consti que la propietat de l’immoble correspon a Building Center SAU d’acord amb la darrera 
fitxa cadastral consultada. 
 
2. Notificar aquest acord a Francisco Martínez Haro per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
3. Notificar aquest acord a Building Center SAU per al seu coneixement i amb indicació de la 
quota provisional de les contribucions especials que li correspon com a titular de la referida 
finca, en tant que subjecte passiu especialment beneficiat per l’execució de les obres. 
 
6. ACCEPTACIÓ DE LA RETIRADA DE L’OFERTA PRESENTADA PER L’EMPRESA 
MILLOR CLASSIFICADA EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA 
DELS CARRERS ESTEVE BRUNELL, FOLCH I TORRAS I ARIBAU, I 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. Acceptar la renúncia de la mercantil Vialitat i Serveis SLU a l’adjudicació 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 l’escrit 
presentat per la mateixa empresa en data 07.10.2014. 

 
2. Requerir al licitador següent, 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 106.300 €, 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. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
A proposta de la regidora 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 
CEIP Josep Pallerola 3.200,00.- 

 
Modalitat 4.- Activitats de dinamització cívica dels barris 

Entitat  Subvenció 2014 
AAVV Sector Residencial Esports 2.210,00.- 

 
Modalitat 5.- Activitats de gent jove 

Entitat  Subvenció 2014 
Club de Rol i Jocs d’Estratègia Alastor 510,00.- 

 
Modalitat 6.- Activitats esportives 

Entitat  Subvenció 2014 
Club Atletisme Sant Celoni 4.500,00.- 
Club Ciclista Sant Celoni 3.500,00.- 
(inclou 1.000,00.-euros atorgats per la Junta de Govern Local de data 04.09.2014) 
 
Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2014 
Club Vòlei Sant Celoni 3.000,00.- 
 
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 A 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL TURÓ DE LA MARE DE DÉU DE PUIG. 
 



 
A proposta de la regidora de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Associació de Veïns del Turó de la Mare de 
Déu del Puig, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 17 de juliol de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.530.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 17 de juliol de 2014, a l’Associació de Veïns del Turó de la Mare 
de Déu del Puig. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 765.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
9. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA 
FUNDACIÓ JAUME BOFILL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA LECXIT 
PER AL CURS 2014-2015 

A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 

1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i La Fundació 
Jaume Bofill per al desenvolupament del projecte LECXIT per al curs 2014-2015 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
3r. Notificar aquesta resolució a la Fundació Jaume Bofill als efectes oportuns. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT 
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES. 

A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
en entitats col·laboradores. 

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

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA JUNTA PROVINCIAL DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL 
CÀNCER, PEL 2014. 
 
 A proposta de la Regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
L’aprovació de la signatura del conveni 2014 entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta 
Provincial de l’Associació Espanyola contra el Càncer.     
  
 



APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX 
MONTSENY, PER A LA SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DURANT EL 2014. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Comitè Comarcal de la 
Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la subvenció d’activitats durant el 
2014. 

 
2. Comunicar l’aprovació del conveni al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni 

i Baix Montseny. 
 
3. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 

execució d’aquest acord. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I CÀRITAS DE LA PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE SANT CELONI, PER A LA 
SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DEL SERVEI D’ALIMENTS DURANT EL 2014. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Comunitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Càritas de la Parròquia Sant 
Martí de Sant Celoni, per a la subvenció d’activitats del Servei d’Aliments durant el 
2014. 

 
2. Comunicar l’aprovació del conveni a Càritas Parroquial. 
 
3. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 

execució d’aquest acord. 
 
APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER TAL DE 
CONTINUAR PRESTANT EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS 
ALUMNES DE L’INSTITUT BAIX MONTSENY RESIDENTS A LA BATLLÒRIA, PER AL 
CURS 2014 – 2015 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar el nou conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Sant Celoni pel que fa als alumnes de La Batllòria fins a l’Institut Baix Montseny 
en la ruta de transport escolar no obligatori, per al curs 2014 – 2015 
 
APROVACIÓ PER PART DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE LA SIGNATURA DEL 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA 
ENTRE  L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI 2014-2017. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovació de la signatura del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut 
pública entre  l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni 2014-
2017. 



 
10. APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE SANT 
CELONI DEL CURS 2014-2015. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:: 
 
Primer. Aprovar el Pla d’actuacions del Pla educatiu d’entorn de Sant Celoni per al curs 

2014-2015 aprovat prèviament per la seva Comissió Representativa-Institucional el 6 
d’octubre de 2014. 

 
Segon. Aprovar la despesa màxima de les actuacions incloses en el Pla que comporten 

dotació pressupostària per l’Ajuntament  i la forma de justificació que s’indiquen en la taula 
següent: 
 

DESCRIPCIÓ 
ESCOLES I 

ENTITATS QUE HI 
PARTICIPEN 

TEMPORALITZACI
Ó I HORARI 

IMPORT PLA  
D’ACTUACIONS 

DEL PEE 

PARTIDA 
PRESSUPOST JUSTIFICACI

Ó 

ACTUACIÓ TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT TEA 

Són una acció 
educativa, 
realitzada en 
grups d’uns 10 
alumnes i en 
horari 
extraescolar, per 
ajudar l’alumnat 
més desfavorit a 
adquirir hàbits i 
tècniques 
d’organització i 
d’estudi, afavorir 
una actitud 
positiva vers 
l’aprenentatge, 
col·laborar en 
l’assoliment de les 
competències 
bàsiques en 
finalitzar una 
etapa educativa i 
promoure l’ús de 
la llengua 
catalana com a 
instrument per a 
la comunicació, 
l’aprenentatge i la 
cohesió social 

 

Del 3 de novembre 
de 2014 al 28 de 
maig de 2015 

55.000,00 € 070323B0489 

Entregar la 
memòria de 
tallers d’estudi 
assistit a l’Àrea 
de Cultura i 
educació  
En cas de 
contractació 
directa per part 
de l’entitat 
documentació 
acreditativa de 
la contractació 
i TC1, TC2 i 
nòmines 

Horaris tallers 
escoles: 

Escola L’Avet Roig:  
1 taller 

 
dilluns i dimecres de 
17 a 18.30h 

Institut Baix Montseny:  
4 tallers 

 
dimarts i dijous de 17 
a 18.30h 

Institut Escola La 
Tordera: 
3 tallers 

 
dilluns, dimarts i 
dimecres de 16.30 a 
18 h, dimarts de 18 a 
19.30h, dimecres de 
15 a 16.30 h i dijous 
de 17 a 18.30 h 

Escola Josep Pallerola 
i Roca:  
2 tallers 

 
dimarts i dijous de 17 
a 18.30 h 

Escola Montnegre:  
2 tallers 

dilluns i dimecres de 
16.30 a 18.00 h 

AMPA Col·legi Cor de 
Maria:  
1 taller 

 
dimarts, dimecres i 
dijous de 17 a 18 h 

Col·legi La Salle:  
1 taller 

 
dimarts i dijous de 17 
a 18.30 h 

ACTUACIÓ: AUXILIARS DOCENTS 
VETLLADORS 

No cal 
justificació per 
part de les 
entitats ja que 
la contractació 
és directa per 
part de 
l’Ajuntament 
de Sant Celoni 

Reforç de les 
tasques 
educatives per a 
joves i infants 
amb necessitats 
educatives 
específiques en 
horari lectiu 

 

Del 27 d’octubre de 
2014 al 19 de juny 
de 2015 

Horaris lectius: 

Institut Baix Montseny: 

15 hores dilluns i 
dimarts de 8.25 a 15 h i 
dimarts de 8.25 a 13 h 
(inclou els patis de 
10.25 a 10.45 h i de 
12.45 a 13 h) 

Vetllador/a 
Auxiliar de biblioteca 

23 hores de dilluns a 
divendres de 8.25 a 15 
h i cada 15 dies de 15 a 
16.20 h (inclou els patis 
de 10.25 a 10.45 h i de 
12.45 a 13 h) 



ACTUACIÓ: PROJECTE XARXA 

Activitats fora de 
l’horari lectiu que 
ofereixen entitats 
del municipi amb 
reserva de plaça 
per a infants o 
joves en situació 
de risc d’exclusió 
social per 
promoure espais 
socialitzadors 
més diversos. Les 
activitats 
disponibles es 
poden consultar 
amb la referent 
del projecte xarxa 

AMPA Escola Josep 
Pallerola i Roca 
AMPA Escola 
Montnegre 
AMPA Escola Soler de 
Vilardell 
AMPA Institut Escola 
La Tordera 
Associació creatius 
plàstics JORCA 
Club Bàsquet Sant 
Celoni 
Club Esportiu Sant 
Celoni 
Club Tennis Sant 
Celoni 
Col·legi Cor de Maria 
Col·legi La Salle 
Escola L’Avet Roig 
Penya Barcelonista 
Sant Celoni 
Club Volei Sant Celoni 
Escola de Dansa 
Marga Pastells 
Club tir amb Arc 
Grup Escolta Erol 
Unió Batllorienca 
Club Esportiu La 
Batllòria 
Almaada Horitzons 
Centre Municipal 
d’Esports Sot de les 
Granotes UFEC 
Centre Municipal 
d’Expressió 

Del mes de 
setembre de 2014 al 
mes juny de 2015 

20.000,00 € 07324G0481 

Per justificar 
els infants 
becats  les 
entitats han 
de presentar 
la 
documentació 
següent: 
- Carta 
certificada amb 
la relació 
d’infants 
becats que han 
acollit a  la 
seva entitat i 
l’import màxim 
becat per 
l’Ajuntament. 
- Cartes de 
compromís de 
les famílies 
que autoritzen 
que l’entitat 
gestioni el seu 
ajut. 
- Factura o 
rebut amb el 
desglòs d’IVA, 
emès per 
l’entitat a 
l’alumne i 
justificatiu de 
l’activitat 
realitzada. 

ACTUACIÓ: ACTIVITATS D’ESTIU 

Ajuts de 
concurrència 
pública amb 
l’objectiu de 
minorar la quota 
de participació a 
les activitats 
d’estiu, setmana 
santa o Nadal 
que ofereixen les 
entitats del 
municipi. Les 
activitats 
disponibles es 
poden consultar a 
la guia d’activitats 
d’estiu 

AMPA Escola Josep 
Pallerola i Roca 
AMPA Escola 
Montnegre 
AMPA Escola Soler de 
Vilardell 
AMPA Institut Escola 
La Tordera 
Associació creatius 
plàstics JORCA 
Club Bàsquet Sant 
Celoni 
Club Esportiu Sant 
Celoni 
Club Tennis Sant 
Celoni 
Col·legi Cor de Maria 
Col·legi La Salle 
Escola L’Avet Roig 
Penya Barcelonista 
Sant Celoni 
Centre Municipal 
d’Esports Sot de les 
Granotes UFEC 
AFADIS 

Del mes de gener al 
setembre de 2015 15.753,94 € 

Ajuts: 
07324I0481 

 
 

Per justificar 
els infants 
becats  les 
entitats han 
de presentar 
la 
documentació 
següent: 
- Carta 
certificada amb 
la relació 
d’infants 
becats que han 
acollit a  la 
seva entitat i 
l’import màxim 
becat per 
l’Ajuntament. 
- Cartes de 
compromís de 
les famílies 
que autoritzen 
que l’entitat 
gestioni el seu 
ajut. 
- Factura o 
rebut amb el 
desglòs d’IVA, 
emès per 
l’entitat a 
l’alumne i 



justificatiu de 
l’activitat 
realitzada. 

ACTUACIÓ: SOCIALITZACIÓ, REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I AJUTS SOCIALS 
CURS 2013-2014 

Programa de 
socialització i 
reutilització de 
llibres de text i 
paral·lelament, 
s’obre una 
convocatòria 
d’ajuts de llibres, 
material escolar i 
continguts digitals 
per aquelles 
famílies més 
desfavorides, 
cada curs escolar. 
Es pretén establir 
una coherència 
entre els ajuts i el 
projecte de 
socialització i 
reutilització de 
llibres en tant que 
resulti una 
mesura sostenible 
des de l’àmbit 
econòmic, 
ambiental i social 

AMPA Escola Josep 
Pallerola i Roca 
AMPA Escola 
Montnegre 
AMPA Escola Soler de 
Vilardell 
AMPA Institut Baix 
Montseny 
Institut Escola La 
Tordera 
Escola L’Avet Roig 
Col·legi Cor de Maria 
Col·legi La Salle 
 

Del mes de febrer al 
mes de juny 2015 54.813,00 € 

Ajuts: 
07324H0481 

 
Socialització: 
07324H0489 

Per la 
subvenció de 
la 
socialització 
de llibres de 
text per a tot 
el grup 
classe: 
- Factura 
justificativa de la 
compra dels 
llibres socialitzats 
- Informe 
justificatiu de la 
tècnica de l’Àrea 
de Cultura i 
educació 
Pels ajuts 
socials i els 
lots de llibres 
que manquen 
pels becats, 
l’entitat, 
empresa, 
AMPA o 
escola haurà 
d’aportar:  
- Carta 
certificada, 
signada i 
segellada amb la 
relació d’infants 
becats que han 
vingut a buscar 
els llibres a 
l’escola o AMPA 
- Factures 
justificatives per 
un valor igual o 
superior als tres 
conceptes 
(subvenció 
socialització, 
ajuts i lots que 
manquen) 
- Informe 
justificatiu de la 
tècnica de l’Àrea 
de Cultura i 
educació 
- Cartes de 
compromís de les 
famílies que 
autoritzen que 
l’entitat gestioni 
el seu ajut. 

ACTUACIÓ: AJUTS PER ASSISTIR A LES ACTIVITATS EDUCATIVES EN HORARI LECTIU 



Potenciar la 
participació dels 
infants i joves en 
situació de risc 
social a les 
activitats 
educatives en 
horari lectiu 
organitzades pels 
centres educatius 
de Sant Celoni 

Escola Josep Pallerola 
i Roca 
Escola Montnegre 
Escola Soler de 
Vilardell 
Institut Baix Montseny 
Institut Escola La 
Tordera 
Escola L’Avet Roig 
Col·legi Cor de Maria 
Col·legi La Salle 

Del mes de 
setembre de 2014 al 
mes de juny 2015 

10.435,68 € 07324J0481 
 

- Carta 
certificada amb 
la relació 
d’infants 
becats que han 
acollit i l’import 
de sortida 
becat 
- Informe 
justificatiu de la 
tècnica de 
l’Àrea de 
Cultura i 
educació 
- Cartes de 
compromís de 
les famílies 
que autoritzen 
que l’escola / 
AMPA gestioni 
el seu ajut. 

 
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a 

què hi hagi lloc. 
 
11. ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN 
EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL, 
EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015 

 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar els ajuts atorgats per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 24.07.2014, corresponents a les Línies 1 i 2 de la Fase 2 del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, en el març del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, per a les actuacions i amb els imports que s’indiquen: 
  

Línia Actuació Import atorgat  
1 - Finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local 

Recuperació del Cafè de l’Ateneu 41.273,60 € 

2 - Finançament de la millora i del 
manteniment dels camins locals 

Millora i manteniment del Camí de 
Penyes 

19.421,99 € 

 
2. Acceptar els termes que regeixen la concessió d’aquests ajuts i les condicions per a la 
seva execució. 
 
3. Comunicar a la Diputació de Barcelona els acords anteriors, mitjançant el formulari 
normalitzat aprovat a l’efecte. 
 
 
12. APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’AVANTPROJECTE DEL MUSEU DEL BOSC 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1. Requerir el Sr. Javier de la Heras Solé per tal que  en el termini màxim de trenta dies 
hàbils, esmeni la documentació presentada en aquest Ajuntament el dia 18.08.2014 envers 
l’avantprojecte del projecte de construcció d’un edifici i del seu entorn destinat a Museu del 
Bosc, segons les consideracions que conten en l’informe del director dels treballs de 
redacció del projecte Sr. Jaume Coris i Veray de data 19.9 2014 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades juntament amb còpia de l’informe 
esmentat, amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc. 



 

13. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL 
PERIÒDIC DE PLAGUES EN EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat 
sense publicitat, del servei de control periòdic de plagues en equipaments i instal·lacions 
municipals. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació del referit servei.  
  
3. Convidar a participar en la negociació a un mínim tres empreses degudament 
capacitades, per tal que presentin les seves propostes en el termini de 15 dies naturals 
comptats des de l’endemà de la rebuda de l’escrit d’invitació. 
 

14. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ 
DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI DE LA BATLLORIA A L’E.D.A.R DE RIELLS I 
VIABREA 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació mitjançant licitació pel procediment negociat amb 
publicitat, de les obres contemplades en el projecte de Connexió de les aigües residuals del 
nucli La Batllòria a I'E.D.A.R. de Riells i Viabrea, que inclou l’aprovació de la despesa i del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
  
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix l’article 
26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
3. Determinar que el contracte no es podrà adjudicar fins que no resulti aprovat 
definitivament el projecte d’obres. 
 
4. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les 
actuacions i acords necessaris per a l’eficàcia i execució d’aquest acord. 
 

15. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI, TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER 
ANSELM CLAVE I EL CARRER ROGER DE FLOR. 

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 la Carretera Vella d’aquesta vila, tram comprès entre els carrers  
Anselm Clavé i Roger de Flor, d’acord amb la valoració dels tècnics d’Espai Públic i segons 
dictamen emès per la Mesa de contractació, al següent tenor: 
 
Núm. Licitadors Puntuació 
1 Construccions Jordi Riera SL  88,13 
2 Xavier Alsina SA  82,25 
3 Construccions Deumal SA  75,78 
4 Copcisa SA 70,87 

 



2. Requerir a Construccions Jordi Riera 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 de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constitueixi 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 és conforme, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Construccions Jordi Riera SL per la 
quantitat de 414.334,32 €, 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. 
 

16. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CREUAMENT DEL CARRER SANTA FE AMB EL 
CARRER TORRAS I BAGES DE SANT CELONI 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:1r- Aprovar el 

Pla de seguretat i salut en el treball de les obres d’adequació i millora del creuament del 

carrer Santa Fe amb el carrer Torras i Bages de Sant Celoni. 

 
2n- Notificar aquest acord a Construccions Deumal, SA. 
 
17. APROVACIÓ DEL PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL 
ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS PER A UN ÚS POLIVALENT 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament el projecte tècnic per a l’adequació de l’equipament municipal 
Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús polivalent, amb un pressupost de 
86.913,93, € IVA inclòs, condicionat a l’adopció de la següent mesura correctora de 
seguretat contra incendis: 
 
-El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no essent 
necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de 
comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
2. Publicar els corresponents anuncis de conformitat amb l’article 38 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 

18. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS I CRITERIS PER A LA 
CESSIÓ D’HABITATGE D’INCLUSIÓ SOCIAL PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI 

 A proposta de la regidora de l'Àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 

- Modificar els requeriments i criteris per a la cessió d’habitatges d’inclusió social 
promoguts per l’Ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb els punts 1, 2 i 3 que 
s’exposen al segon full del present document, 
 

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



-  
19. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PACTES DEL CONTRACTE DE CESSIÓ 
TEMPORAL D’ÚS A PRECARI D’1 HABITATGE DEL PROGRAMA LLOGUER SEGUR 

A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern local 
ACORDA: 

1. Aprovar la modificació dels pactes del contracte de cessió d’ús a precari de 
l’habitatge del programa Lloguer segur cedit al Sr. Mhamed Ziani, de manera que la 
contribució inicial en concepte de bestreta pels subministraments, acordada de 80,00 
€ /mes, passi a ser de 50,00 € / mes, a partir del mes de novembre de 2014. 

 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 

execució d’aquest acord. 

20. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES 
PERSONALS AMB L’EMPRESA LUCTA 

A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1. Aprovar la signatura del contracte de tractament de dades personals amb l’empresa 
LUCTA. 

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

21. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 

APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO 
OBLIGATORI DELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA DE LA BATLLÒRIA FINS A 
L’INSTITUT BAIX MONTSENY, PER AL CURS 2014– 2015 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 

 
Aprovar el preu públic del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
secundària de La Batllòria fins a l’Institut Baix Montseny de trenta vuit euros amb quaranta 
cèntims (38,40 €). 

 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA MOSTRA DE TAPES DINS DEL MARC DE LA 
TARDOR GASTRONÒMICA  2014 
 
A proposta de l’Alcaldia,  per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic de1,5 € per al tiquet de tapa i 1 € per al tiquet de beguda de la Mostra 
de tapes en el marc de la tardor gastronòmica 2014 

 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER LA SORTIDA AMB AUTOCAR AL TEATRE 
VICTÒRIA A VEURE MAR I CEL DE DAGOLL DAGOM DE DIUMENGE, 30 DE 
NOVEMBRE DE 2014. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 



Aprovar el preu públic de la sortida amb autocar al Teatre Victòria de Barcelona a veure Mar 
i Cel de Dagoll Dagom de diumenge, 30 de novembre de 2014, que inclourà entrada i 
autocar, amb els següent import: 
 

Sortida del dia 30 de novembre, Mar i Cel, al Teatre Victòria   40 € 
 
 
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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