
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 16/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 27 de novembre 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 Martin 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 inicial del projecte tècnic per a la reforma de les mesures correctores de 

contraincendis dels usos de l’equipament municipal anomenat Cambra Agrària 
  4 Classificació d’ofertes rebudes en licitacions de contractes  
5 Retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu de l’adjudicació del contracte de 

subministrament d’una plataforma de virtualització de servidors 
  6 Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adquisició de 130 contenidors per a la 

recollida selectiva 
7 Aprovació del protocol addicional de concreció 2014 del conveni  de col·laboració per 

a la gestió prestació dels servei socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Celoni 

8 Aprovació de la primera pròrroga del contracte del Servei d’Assistència 
Multiprofessional SAM 

9 Modificació dels pactes del contracte de cessió temporal d’ús a precari d’un habitatge 
del programa de lloguer segur 

10 Aprovació de la marca i imatge de la ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies 
11 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, la 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 LES LLICENCIES 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 de les llicències d'obres majors atorgades 
des de l'última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

03/11/201
4 
 

OM-85/14 i 
785/08 

Estacions de servei 
Viura Ginesta 

Ctra. C-35 Km. 
55,1 

Aprovar tres 
modificacions d’obra de 
reforma i ampliació 

20/11/201
4 
 

OM-6/14  Ctra. C-35, Km. 
57,75 

Obres de construcció 
d’una nau industrial 

 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA REFORMA DE LES 
MESURES CORRECTORES DE CONTRAINCENDIS DELS USOS DE L’EQUIPAMENT 
MUNICIPAL ANOMENAT CAMBRA AGRÀRIA 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1.  Aprovar inicialment projecte tècnic per a la reforma de les mesures correctores de 
contraincendis dels usos de l’equipament municipal anomenat Cambra Agrària amb un 
pressupost de 76.186,89 euros IVA inclòs, amb les prescripcions tècniques que l’equipament 
haurà de complir en el seu funcionament que es detallen a continuació: 
 

- 1ª. Instal·lació  elèctrica  protegida de conformitat amb les normes del Reglament 
Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Decret 2413/73, de 20 de setembre (BOE 
9-10-73) i Instruccions Complementàries per aplicació d’aquest reglament o en el seu 
cas segons el que desenvolupa el RD842/2002. 

 
- 2ª. Per actuació i prevenció d’incendis, es disposarà : 

• Les mesures que preveu el projecte tècnic aprovat. 
• Equip de mànega BIE 25 mm . 
• Equips extintors IPF-38 de pols polivalent - eficàcia: 21A-113B. 
• Equips extintors IPF-38 d’anhídrid carbònic - eficàcia: 34B, zona magatzem 3. 
• Prohibició de fumar dintre del recinte. 
• Polsadors d’alarma d’incendis. 
• Detecció en tots els magatzems. 

 
- 3ª. Instal·lació  elèctrica  protegida de conformitat amb les normes del Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002, de 2 d’agost i 
instruccions complementàries per aplicació d’aquest reglament, així com les preceptives 



revisions periòdiques que marca el R.E.B.T. El subministrament elèctric actual està en 
funcionament i amb pòlissa vigent. 
 

- 4ª.  Instal·lació de punts d'enllumenat d'emergència, segons els plànols. Aquestes llums 
d’emergència  han de complir les UNE EN 60.598-2-22,  i la norma UNE 20 392 o EN 
20.062 segons la lluminària. 
 

- 5ª. Compliment del vigent Codi d’Accessibilitat. Decret 135/1995 de 24 de  març de 
desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques i de aprovació del Codi d’accessibilitat, en el 
magatzem 3, amb l’ús esporàdic de repartiment d’aliments. 
 

- 6ª.  Aïllament acústic del local i cada màquina segons sigui convenient de manera que 
impedeixi la transmissió de sorolls als habitatges pròxims.  
 

- 7ª.  Complir les Ordenances de Seguretat i Salut  en el Treball. Llei 31/1995 amb data 8 
de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

- 8ª. Compliment dels articles d’aplicació del vigent reial decret 2267/2004 en els 
aspectes d’aplicació en les modificacions posteriors. No es podrà sobrepassar la 
càrrega de foc calculada segons el magatzem específic. 
 

- 9ª. Les instal·lacions de protecció contra incendis s’hauran de fer d’acord amb el 
Reglament que els és d’aplicació (RD. 1942/1993 i actualitzacions). S‘efectuarà el 
manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis que cita l’apèndix 
2 del Reglament d’instal·lacions de protecció  contra incendis (RD. 1942/1993 i 
actualitzacions). 
 

- 10ª. La senyalització i els rètols d’informació general de caràcter fix que s’instal·lin 
hauran d’estar redactats, com a mínim, en llengua catalana, segons allò establert a 
l’article 32.2 de la Llei 1/1998, de 7de gener, de política lingüística. 
 

- 11ª. Compliment de la llei 28/2005 de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant 
al tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i la publicitat dels 
productes de tabac.             
 

- 12ª. Les condicions a complir en referència a la protecció del medi ambient, són: 
 

1. Mesures relatives a la gestió de residus:  
 

1.1.  De manera general, l’activitat haurà de gestionar els seus residus segons uns objectius     
de reducció, reutilització, reciclatge i valorització, d’acord amb les disposicions legals 
vigents i, de manera específica, d’acord amb les indicacions del Pla de Gestió Comarcal 
dels Residus del Vallès Oriental. En concret, caldrà que l’interessat faci separació de les 
diferents tipologies de residus en origen i que faci ús adequat dels canals de recollida 
existents per a la seva correcta gestió.  

 
1.2. L’ús dels sistemes públics de recollida de residus per part de l’activitat s’ajustarà a les 

tipologies de residu admissibles en cada cas, prohibint-se específicament dipositar-hi 
residus de tipus industrial i qualsevol residu de tipus especial, excepte en el cas que es 
faci ús de sistemes expressament habilitats a l’efecte.  

 
1.3. Es prohibeix deixar els residus generats per l’activitat a l’exterior de la via pública, sense 

fer ús adequat dels contenidors o altres dispositius i sistemes de recollida habilitats a 
l’efecte. 

 



1.4. Sens perjudici tot l’anterior, l’activitat haurà d’adequar la gestió dels seus residus 
d’acord amb les indicacions addicionals que en el futur es realitzi per part dels serveis 
tècnics municipals.   

 
2. Aigües residuals: L’activitat resta subjecta a les disposicions del Títol II de l’Ordenança 
d’abocaments d’aigües residuals respecte les limitacions als abocaments, sens perjudici del 
compliment d’altres aspectes exigibles. 

 
El cabal mitjà abocat serà 0,08 m3/d i el cabal màxim abocat serà  29,2 m3/any i horari 
autoritzat per l’abocament  restarà limitat a: 

 
 el cabal mitjà diari abocat  0,08 m3/d 
 el cabal màxim abocat  29,2 m3/any 
 horari d’abocament  de les 6:00h. a les 22:00h. 

 
Prescripcions assenyalades pel tècnic de sorolls: 

L’activitat haurà d’adoptar les prescripcions i mesures correctores següents: 
 

1. L’activitat resta subjecta a les determinacions de la normativa aplicable pel que respecta 
a pertorbacions per soroll i vibracions (Ordenança de policia i bon govern del municipi 
de Sant Celoni, Normes urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Sant 
Celoni, Llei 16/2002 i Decret 176/2009). 

 
2. L’activitat disposarà de les mesures correctores adequades i suficients per tal de 

garantir que els nivells de pertorbació per soroll i vibracions durant el seu 
funcionament no sobrepassin els valors límit d’immissió que estableix la normativa 
aplicable. 

 
Les prescripcions emeses de les condicions sanitàries de funcionament,són: 

 
Normativa sanitària: 

 
- Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
- Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 

de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 
- Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 

l’aigua de consum humà. 
- Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 

reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes 
del tabac. 

 
2. Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i suggeriments. Cas 
que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre 
acord. 
 
3. Per al funcionament de l’equipament serà necessari Certificació general tècnica lliurada 
per tècnic titulat competent que acrediti que l’activitat i les seves instal·lacions compleixen 
tots els requisits i tota la normativa tècnica, sectorial i urbanística que els resulta aplicable. 
 
 
 
 
 
 



4. CLASSIFICACIÓ D’OFERTES REBUDES EN LICITACIONS DE CONTRACTES  
 
CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA 
I ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN CONTENIDORS AL CARRER I DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DE PAPER CARTRÓ I 
RESIDUS VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Declarar exclosa l’oferta presentada per Seula SL en la licitació del contracte del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al 
carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus 
voluminosos al municipi de Sant Celoni, d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació 
en sessió de 30.10.2014. 
  
2. Classificar en primer i únic lloc l’oferta de Corporación CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, SL en la licitació de referència, d’acord amb la valoració dels 
tècnics d’Espai Públic i segons dictàmens emesos per la Mesa de contractació en sessions 
de 30.10.2014 i 27.11.2014. 
  
3. Requerir a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL per a 
que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti la 
documentació relacionada a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars i 
constitueixi la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA 
no inclòs. 
  
4. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si és conforme, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Corporación CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, SL per la quantitat de 858.253,49 €, IVA no inclòs (preu del servei 
pels dos anys de contracte). 
 
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. 
 
CLASSIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL PERIÒDIC DE 
PLAGUES EN EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per SAC, Antiplagues de Catalunya, SL  
en la licitació del contracte del servei de control periòdic de plagues en equipaments i 
instal·lacions municipals atès que compleix els requisits exigits al Plecs de clàusules 
administratives i la seva oferta no supera l’import de licitació. 
  
2. Requerir a SAC, Antiplagues de Catalunya, SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti els originals de la documentació 
administrativa continguda al sobre 1 de la seva plica, així com la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació 
del contracte. 
 



3. Aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar el contracte de referència 
a la mercantil SAC, Antiplagues de Catalunya, SL per la quantitat de 9.366 €, IVA no inclòs, 
(preu del servei pels dos anys de contracte). 
 
5. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA PLATAFORMA DE 
VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import  2.350,95 €, en forma d’aval, dipositada per la 
mercantil ID Grup SA amb motiu de l’adjudicació del contracte subministrament d’una 
plataforma de virtualització per als servidors informàtics de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
2. Requerir a ID Grup SA la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament 
original de la referida garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a l’empresa interessada, amb expressió dels recursos a què 
tingui dret. 
 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE 130 
CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament de 130 contenidors metàl·lics 
de segona mà per a la recollida selectiva de paper-cartró, envasos i vidre, 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 i tramitació ordinària. 
 
7. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ 2014 DEL CONVENI  
DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ PRESTACIÓ DELS SERVEI SOCIALS, 
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional de concreció per a l’any 2014 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. 

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

8. APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL (SAM) 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la primera pròrroga d’un any, del contracte del Servei d’Assistència 
Multiprofessional –SAM- subscrit amb Equip de Logopèdia i Psicoteràpia SCP, a formalitzar 
a partir del dia 5 de desembre de 2014. 



 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia  i 
execució d’aquest acord. 
 
9. MODIFICACIÓ DELS PACTES DEL CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A 
PRECARI D’UN HABITATGE DEL PROGRAMA DE LLOGUER SEGUR 

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

1. Aprovar la modificació dels pactes del contracte de cessió temporal d’ús a precari de 
l’habitatge del programa Lloguer Segur cedit a la Sra. Ma Luisa Nogueira Pérez, de manera 
que la contribució inicial en concepte de bestreta per als subministraments, acordada de 
90,00 €/mes, passi a ser de 30,00 €/mes, a partir de l’1 de desembre de 2014. 

2. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 
 
10. APROVACIÓ DE LA MARCA I IMATGE DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA 
D’ARBÚCIES 
 
En conseqüència a la relació de fets exposats, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la marca “Tourdera” i la imatge gràfica proposada, que representarà en endavant 
la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que es pot consultar a l’Annex 2 que forma part de 
l’expedient. 
 
2. Aprovar una despesa econòmica per un import de 475,43 euros a favor del Consell 
Comarcal de la Selva, pels següents conceptes: 
 

- creació del logotip i creativitat de naming de la marca Ruta de la Tordera 
 
- contractació dels dominis web de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”: 

www.tourdera.com i www.tourdera.cat 
 
- registre de la marca “Tourdera” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, en 

les classes: 16, 35, 39, 41 (Annex 3) 
 

- disseny del manual corporatiu bàsic (llibre d’estil) per a la utilització de la marca, 
definint tots els paràmetres necessaris (mides, colors, tipografies, etc.), manual 
de senyalització i disseny de mapa il·lustrat per al plafó principal que il·lustrarà la 
ruta a cada municipi. 

 
3. El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable del pagament de cadascun dels 
conceptes esmentats al punt segon. 
4. Notificar aquest acord. al Consell Comarcal de la Selva. 
 
11. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL CURS DE PERSONES MANIPULADORES 
D’ALIMENTS PER A L’ALUMNAT DEL PFI – PTT 2014 - 2015 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic del Curs de persones manipuladores d’aliments per a l’alumnat del 
PFI – PTT 2014 – 2015, per un cost d’11 € per persona i per tota l’activitat. 
 



APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’UN NOU SERVEI 
D’ENTRENAMENTS PERSONALS AL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per a la realització d’un nou servei d’entrenaments personals 
que formarà part dels serveis no contemplats com a bàsics, que ofereix el Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes: 
 

Entrenaments personals ABONATS NO ABONATS 
1 persona – 1 sessió 30,00 € 45,00 € 
1 persona – 5 sessions 135,00 € 202,00 € 
1 persona – 10 sessions 255,00 € 382,00 € 
2 persones – 1 sessió 38,00 € 57,00 € 
2 persones – 5 sessions 185,00 € 277,00 € 
2 persones – 10 sessions 350,00 € 525,00 € 

 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ (PRIMER TRIMESTRE DE 2015) 
 
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 Centre Municipal d’Expressió, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 

 
Cromàtica 
Dilluns, de 20.45 a 22.15 h           _________________________________ 107,00 € 
(de febrer a juny de 2015) 
 
Teatre de creació col·lectiva 
Dimecres, de 20 a 22.00 h    ___________________________________  119,00 €  
(de gener a març de 2015) 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h              __________________________________ 82,00 € 
(de gener a març de 2015) 
 
Risoteràpia 
Divendres, de 19 a 21.00 h        __________________________________ 10,00 € 
(febrer i març de 2015) 
 
Scrapbook 
Divendres, de 17.30 a 20.00 h       ________________________________ 17,00 € 
(13 de març de 2015) 
 
Expressa les teves emocions dibuixant 
Divendres, de 17.30 a 20.00 h           _______________________________ 15,00 € 
(20 de març de 2015) 
 
Estampació tèxtil amb stencils 



Divendres, de 17.30 a 20.00 h            _______________________________15,00 € 
(27 de març de 2015) 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER LA SORTIDA AMB AUTOCAR AL TEATRE LA 
PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT A VEURE FANG I SETGE EL DIA 11 DE GENER 
DE 2015 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic de la sortida en autocar al Teatre La Passió d’Olesa de Montserrat 
a veure Fang i Setge el proper diumenge, 11 de gener de 2015, que inclourà entrada i 
autocar, amb els següent import: 
 

• Sortida del dia 11 de gener, Fang i Setge, al Teatre La Passió    38 € 
 

---------- 
 

A continuació el Sr. President informa que hi ha un tema que no estava contemplat a l’ordre 
del dia, però que cal sotmetre a consideració de la Junta de Govern local per la via 
d’urgència i que és el següent: 
 
ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A L’ACTUACIÓ ANOMENADA “BOMBAMENT SANEJAMENT NUCLI DE LA 
BATLLÒRIA” 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
1. Acceptar l’ajut econòmic de 508.381,65 € atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni per la 
Diputació de Barcelona, destinat a l’actuació “Bombament sanejament nucli de la Batllòria”, 
així com les condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, anualitat 2014. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement, mitjançant el 
model de document aprovat a l’efecte.  
 
3. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de quanta documentació 
sigui procedent per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
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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