
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 18/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 de desembre de 2014 
Inici:  20:08 hores 
Fi:  20:35 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Joan Castaño Augé                     PSC 
Regidors/es: 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  
Gerard Masferrer Marfil      CUP 

              Maria Carmen Montes Azcutia    ICV  
 
Ordre del dia: 
 
1 Aprovació dels esborranys de les actes de sessions anteriors  
2 Donar compte de llicències d’obres majors  
3 Subscripció de les addendes de pròrroga per al 2015 del conveni de col·laboració i 

encàrrec de gestions relatiu a l’Oficina d’habitatge d’àmbit supramunicipal, i del 
conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges d’àmbit supramunicipal 

4 Aprovar el text de les bases del concurs Sant Celoni Robotseny pel curs 2014-2015 
5 Aprovació de preus públics 
6 
 

Modificació de la 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 

7 Retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte de manteniment de 
la franja perimetral i de les zones verdes de la urbanització Boscos del Montnegre 

8 Classificació d’ofertes rebudes en licitacions de contractes 
9 Aprovació del projecte per a l’aplicació del Pla director de l’enllumenat públic a Sant 

Celoni, primera fase 
10 Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes al projecte tècnic 

d’aplicació del Pla director de l’enllumenat públic a Sant Celoni, primera fase 
11 Aprovar inicialment el projecte tècnic de recuperació del Cafè Ateneu 
12 Aprovar l’expedient de contractació de les obres contingudes al projecte tècnic de 

recuperació del Cafè Ateneu 
13 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i SOREA per la generació d’ajuts 

i mesures socials, associades al servei municipal de subministrament d’aigua durant el 
2014 



14 Aprovar l’addenda del conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Neurològica per a la 
subvenció d’activitats durant l’any 2014 

15 Concessió de subvencions  
16 Justificació de subvencions 
17 Acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC, anualitat 2012, per al finançament 

d’actuacions a la Plaça dels Estudis i presentació d’al·legació a un altre ajut atorgat 
18 Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a l’adquisició d’habitatges 

per incorporar-los a la borsa municipal d’habitatge assequible 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de les sessions anteriors, de 27 de novembre de 2014 i 
d’1 de desembre de 2014, les quals s’han 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 

25/11/201
4 

OM-1/14 Cultius Ponç SL  Ctra. C35, Km. 64 Construcció d’un gual 
permanent sobre el riu 
Tordera 

02/12/201
4 

OM-28/14  Carrer Major, 47 
(La Batllòria) 

Reforma i rehabilitació de 
l’edifici del carrer Major, 
47 de La Batllòria 

 
3. SUBSCRIPCIÓ DE LES ADDENDES DE PRÒRROGA PER AL 2015 DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE 
D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL, I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES D’ÀMBIT 
SUPRAMUNICIPAL 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge d’àmbit supramunicipal situada en aquest municipi, amb vigència des de l’1 de 
gener de 2015 fins el dia 31 de desembre de 2015, amb unes aportacions econòmiques 
consistents en un pagament fix inicial de 34.565.-€, i amb una aportació màxima que 
s’estableix en el pacte quart c) del conveni que serà de 48.087.-€. 

 
2. Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’àmbit supramunicipal, amb vigència des de l’1 de gener de 2015 fins el 



dia 31 de desembre de 2015, amb unes aportacions econòmiques consistents en una 
aportació inicial de 4.650.-€, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima que 
s’estableix en el pacte quart 3) del conveni que serà de 9.525.-€. 
 
3. Comunicar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
4. Habilitar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedents per a l’efectivitat dels acords presos. 
 
4. APROVAR EL TEXT DE LES BASES DEL CONCURS SANT CELONI ROBOTSENY PEL 
CURS 2014-2015 

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

1. Aprovar les bases del concurs Sant Celoni Robotseny. 
 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PEL PRIMER DE 2015 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX 
MONTSENY. 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovar els preus públics per a l’activitat del primer trimestre de 2015, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 
Horari: dijous 29 de gener i 5 de febrer, de 18 a 21h (2 sessions) 
Ingressos (20 participants):       371,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:        18,55€ 
 
VETLLADOR/A ESCOLAR: CURS BÀSIC D’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
Horari: de dilluns a divendres de (de 17.30h a 21.30h). 10 sessions 
Ingressos (20 participants):       2.751,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:         137,55€ 
 
CARTELLS 
Horari: divendres de 18.30 a 20.30h (4 sessions). 
Ingressos (8 participants):           448,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:            56,00€ 
 
LLENGUA DE SIGNES 
Horari: dimecres de 19h a 21h (10 sessions).  
Ingressos (8 participants):           640,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:            80,00€ 
 
FOTOGRAFIA APLICADA A LA VIDA QUOTIDIANA 
Horari: dimecres de 19h a 21h  (8 sessions). 
Ingressos (8 participants):           672,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:            84,00€ 
 



EL MÓN EL VI 
Horari: divendres de 22 de 24 h a 21h  (6 sessions). 
Ingressos (8 participants):           445,20€ 
Proposta de preu públic a aprovar:            55,65€ 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER ALS ESPECTACLES DE LA 
PROGRAMACIÓ A L’ATENEU 2015 – 1R SEMESTRE  
 
Per tot l’indicat anteriorment, a proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’establiment dels preus públics següents: 
 

Espectacle Data A B C D E F 

El Porvenir, Marlango 
Dissabte, 7 de 
febrer 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 

CLINC!, Companyia Pep Bou 
Dissabte, 21 de 
febrer   3 €  gratuït   

Equilibristes, Farrés Brothers Dissabte, 7 de març 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 
Berto Romero sigue con 
nosotros 

Divendres, 20 de 
març 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 

La Colònia, en concert Dissabte, 11 d'abril 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 

Pulmons, Sixto Paz Dissabte, 25 d'abril 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 

Zing, en concert Dissabte, 9 de maig 10 €   8 € gratuït 19 € 25 € 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE LA 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 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1. Modificar la titularitat de la finca de la Carretera Vella 176 i les quotes provisionals que li  
corresponen 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, essent les dades correctes 
les següents:  
 

Finca Propietari Solar 
 (m2) 

Façana  
(ml) 

Edificabili
tat (m2) 

Volum  
edificable 
(m3) 

Cost 
(€) 

Ctra. Vella 
176 

Comunitat de 
propietaris 152 10,03 367,35 1.102,05 m3 

1.830,7
2 

 
Comunitat de propietaris Ctra. Vella 176 

 

Propietari 
Coeficient 

de 
participaci

ó 

 Cost 
(€) 

Crta. Vella 176 1r Juan Mayneris Parera 50 915,36 
Crta. Vella 176 
2n José Mayneris Parera 50 915,36 

 
Total 100 1.830,72 

 



2. Notificar aquest acord als propietaris titulars de la referida finca, en tant que subjectes 
passius especialment beneficiats per l’execució de les obres. 
 
3. Que els nous paràmetres de la finca de la Carretera Vella 176 es tinguin en consideració 
en la liquidació definitiva de les contribucions especials, que en el seu moment s’aprovi per la 
Junta de Govern Local.  
 
7. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
DE MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL I DE LES ZONES VERDES DE LA 
URBANITZACIÓ BOSCOS DEL MONTNEGRE 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.365 € dipositada per Santiago Cassi Martínez 
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 de Sant Celoni. 
 
2. Requerir a Santiago Cassi Martínez la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a l’interessat amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
8. CLASSIFICACIÓ D’OFERTES REBUDES EN LICITACIONS DE CONTRACTES 
 
CLASSIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES PER A 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. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per EMTE SLU en la licitació del 
contracte per a l’execució de les obres contingudes al projecte tècnic d’adequació de 
l’equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús polivalent, redactat 
per l’enginyer industrial Xavier Pascual Mollfulleda, de l’empresa OPS Enginyeria, d’acord 
amb la valoració dels tècnics d’Espai Públic. 
  
2. Requerir a EMTE SLU 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 justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment 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 EMTE SLU per la quantitat de 70.878,06  
€, 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. 
 
CLASSIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LES 
AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI DE LA BATLLÒRIA A L’ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA  
 
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 connexió de les aigües residuals del nucli la Batllòria a I'estació depuradora 
d’aigües residuals de Riells i Viabrea, d’acord amb la valoració dels tècnics d’Espai Públic i 
segons dictamen de la Mesa de contractació, al següent tenor: 
 
Núm. Licitadors Puntuació 
1 Copcisa 90,41 
2 Simsa, Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA 80,43 
3 Rubau- Tarrés SAU 77,92 
4 Obres i Paviments Brossa SA 75,62 
5 Construccions Deumal SA  72,43 
6 Construccions Jordi Riera SL 67,70 
7 Xavier Alsina SA  67,17 

 
2. Requerir a la mercantil Copcisa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de 
la notificació d’aquest acord, presenti els originals dels documents inclosos al sobre 1 que 
s’hagin de validar, 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 són conformes, 
adjudicar el contracte a Copcisa per la quantitat de 528.799,78 €, 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. 
 
CLASSIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS 
DE COMPANYIA ABANDONATS AL MUNICIPI DE SANT CELONI  
 
A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per a la prestació del 
servei de recollida d’animals de companyia abandonats al municipi de Sant Celoni, d’acord 
amb la valoració dels tècnics d’Espai Públic i segons dictamen de la Mesa de contractació, al 
següent tenor: 
 
Núm. Licitadors Puntuació 
1 Can Clarens SL 86,18 
2 Help Guau SL 63,54 

 
2. Requerir a la mercantil Can Clarens SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti els originals dels documents inclosos 
al sobre 1 que s’hagin de validar, així com 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 són conformes, 
adjudicar el contracte a Can Clarens SL, d’acord amb els preus unitaris que consten a la 
seva oferta i que tindran valor contractual. 
 
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. 



 
9. APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A SANT CELONI, PRIMERA FASE 
 
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Espai Públic, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el projecte per a l’aplicació del Pla director de l’enllumenat públic del 
municipi de Sant Celoni, primera fase, amb un pressupost d’execució de 161.334,03 euros, 
IVA inclòs. 

2. Sotmetre a informació pública aquest acord i l’expedient corresponent per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, 
a la seu electrònica de la pàgina web municipal, als efectes de la presentació d’al·legacions 
si s’escau. Cas que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense 
necessitat de cap altre acord. 
 
10. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL 
PROJECTE TÈCNIC D’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A 
SANT CELONI, PRIMERA FASE 
 
Per això, 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, de les obres contingudes al projecte tècnic per a l’aplicació del Pla director 
d’enllumenat públic del municipi de Sant Celoni, primera fase, redactat per l’Àrea municipal 
de Territori. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte. 
  
2. Comunicar aquests acords 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. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a l’eficàcia, execució, efectes i extinció del contracte. 
 
11. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE TÈCNIC DE RECUPERACIÓ DEL CAFÈ 
ATENEU 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Deixar aquest punt sobre la taula. 
 
12. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL 
PROJECTE TÈCNIC DE RECUPERACIÓ DEL CAFÈ ATENEU 
 
Per això, a proposta de l'alcalde, 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 contingudes al projecte tècnic de rehabilitació de l’edifici del Cafè de 
l’Ateneu de Sant Celoni,. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
2. Publicar el corresponent anunci de licitació al perfil del contractant de la pàgina web 
municipal, als efectes de la presentació d’ofertes.>> 
 



El Sr. Alcalde manifesta que atès que en el punt anterior d’aquesta mateixa sessió, referent a 
l’aprovació inicial del projecte d’obres de rehabilitació de l’edifici del Cafè de l’Ateneu que 
serveix de base a aquest expedient de contractació ha quedat sobre la taula, és obligat que 
l’expedient de contractació de les obres també resti sobre la taula, a l’espera que es 
produeixi l’aprovació del projecte, que previsiblement es farà demà mateix. En aquest cas 
s’aprovaria l’expedient de contractació per Resolució de l’Alcaldia a ratificar per la Junta de 
Govern Local en la propera sessió que tingui. 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Únic. Deixar aquest punt sobre la taula. 
 
13. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I SOREA PER 
LA GENERACIÓ D’AJUTS I MESURES SOCIALS, ASSOCIADES AL SERVEI MUNICIPAL 
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DURANT EL 2014 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar de la minuta del Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i SOREA per a la 
generació d’ajuts i mesures socials, associades al Servei Municipal de subministrament 
d’aigua durant  l’any 2014. 

 
2. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l’eficàcia i execució 
d’aquest acord. 
 
14. APROVAR L’ADDENDA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ 
NEUROLÒGICA AMICS BAIX MONTSENY (ANABM) PER A LA SUBVENCIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT L’ANY 2014 
 
A proposta de l’Alcaldia, 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 2014, 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 l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per l’eficàcia i execució 
d’aquest acord. 
    
15. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS I PROGRAMES D’INTERÈS PÚBLIC 
LOCAL QUE ES REALITZIN PER ENTITATS DURANT L’ANY 2014 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1. 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 
AMIPA La Salle Sant Celoni 1.400,00.- 



Escola Avet Roig 1.000,00.- 
 

Modalitat 6.- Activitats esportives 

Entitat  Subvenció 2014 
Arc Sant Celoni 2.100,00.- 
Club Patinatge Artístic Sant Celoni 4.050,00.- 
Club Tennis Montnegre 595,00.- 
Club Tennis Sant Celoni 2.000,00.- 
Futbol Sala Sant Celoni 1.360,00.- 
Penya Barcelonista Sant Celoni 9.350,00.- 
 
Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2014 
AMPA Soler de Vilardell 1.000,00.- 
CEIP Soler de Vilardell 1.000,00.- 
Ateneu de Sant Celoni 1.000,00.- 
AAVV Sector Residencial Esports 450,00.- 
Arc Sant Celoni 250,00.- 
Club Patinatge Artístic Sant Celoni 1.500,00.- 
Futbol Sala Sant Celoni 1.140,00.- 
Penya Barcelonista Sant Celoni 3.000,00.- 
 
2. 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. 
 
3. Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 

 
4. Concedir la següent subvenció ordinària, dins la modalitat 6: Activitats Esportives: 

Entitat 
 Subvenció 2014 
Club Patí Sant Celoni - Hoquei 6.750,00.- 
 
5. Acceptar la documentació presentada pel club Patí  Sant Celoni – Hoquei, corresponent a 
l’acceptació i justificació de la subvenció sol·licitada. 

 
6. Considerar justificada la subvenció d’import 6.750,00.-euros. 

 
7. Aprovar el pagament de 6.750,00.-euros, corresponent al 100% de la subvenció concedida al 
Club Patí Sant Celoni – Hoquei, ja que l’entitat ha presentat tota la documentació corresponent 
a l’acceptació i la justificació. 
 
16. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CEIP JOSEP PALLEROLA. 



 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat CEIP Josep Pallerola, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 
16 d’octubre de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 3.200,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 16 d’octubre de  2014 a l’entitat CEIP Josep Pallerola. 
 
3. Aprovar el pagament de 1.600,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT CELONI 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Societat de caçadors de Sant Celoni, 
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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 935,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 4 de setembre de  2014 a l’entitat Societat de caçadors de Sant Celoni. 
 
3. Aprovar el pagament de 467,50 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CEIP MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat CEIP Montnegre de La Batllòria, 
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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.500,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat CEIP Montnegre de La Batllòria. 
 
3. Aprovar el pagament de 750,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ GENT GRAN L’ESPLAI 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Associació Gent Gran L’Esplai, 
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. 
 



2.  Considerar justificada la subvenció d'import 2.295,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat  Associació Gent Gran L’Esplai. 
 
3. Aprovar el pagament de 1.147,50 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CLUB ESPORTIU SANT CELONI 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Esportiu Sant Celoni, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 
26 de juny de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 14.500,00 euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 26 de juny de  2014 a l’entitat Club Esportiu Sant Celoni. 
 
3. Aprovar el pagament de 7.250 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT COLLA DE DIABLES DE SANT CELONI 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Colla de diables de Sant Celoni, 
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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 2.295,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat Colla de diables de Sant Celoni. 
 
3. Aprovar el pagament de 1.147,50 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT AMPA DE L’ESCOLA AVET ROIG 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat AMPA de l’Escola Avet Roig, corresponent 
a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 25 de setembre de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.000,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 25 de setembre de  2014 a l’entitat AMPA de l’Escola Avet Roig. 
 
3. Aprovar el pagament de 500,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 



JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL VALLÈS ORIENTAL III. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Centre de Recursos Pedagògics del Vallès 
Oriental III, 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. 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 530,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 17 de juliol de  2014 a l’entitat Centre de Recursos Pedagògics del 
Vallès Oriental III. 
 
3. Aprovar el pagament de 265,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER MAJOR DE DALT. 

  
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Associació de veïns del carrer Major de 
Dalt, 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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 2.210,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat Associació de veïns del carrer Major de 
Dalt. 
 
3. Aprovar el pagament de 1.105,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT LA CLAU QUE OBRI TOTS ELS PANYS. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat La Clau que obri tots els panys, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 26 de juny de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.000,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 26 de juny de  2014 a l’entitat La Clau que obri tots els panys. 
 
3. Aprovar el pagament de 500,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT AMPA IES BAIX MONTSENY. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 



1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat AMPA IES Baix Montseny, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 
26 de juny de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 5.513,97 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 26 de juny de  2014 a l’entitat AMPA IES Baix Montseny. 
 
3. Aprovar el pagament de 2.756,99 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT CARAI COM PETA. ENTRE EL MONTSENY I EL MONTNEGRE. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Carai Com Peta. Entre el Montseny i el 
Montnegre, 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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 600,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat  Carai Com Peta. Entre el Montseny i el 
Montnegre. 
 
3. Aprovar el pagament de 300,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Triatló Baix Montseny, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 
26 de juny de 2014. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 600,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 26 de juny de  2014 a l’entitat Club Triatló Baix Montseny. 
 
3. Aprovar el pagament de 300,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT COL·LEGI LA SALLE. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Col·legi La Salle, 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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.400,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat  Col·legi La Salle. 



 
3. Aprovar el pagament de 700,00 euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT CEIP MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat CEIP Montnegre de La Batllòria, 
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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.458,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat  CEIP Montnegre de La Batllòria. 
 
3. Aprovar el pagament de 1.458,00 euros, corresponent al 100% de la subvenció atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB DISCAPACITATS DEL BAIX 
MONTSENY (AFADIS). 

 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la documentació presentada per l’entitat Associació de famílies amb discapacitats 
del Baix Montseny (AFADIS) , 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. 
 
2. Considerar justificada la subvenció d'import 1.500,00 euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 17 de juliol de  2014 a l’entitat  Associació de famílies amb discapacitats 
del Baix Montseny (AFADIS). 
 
3. Aprovar el pagament de 1.500,00 euros, corresponent al 100% de la subvenció atorgada. 
 
17. ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOSC, ANUALITAT 2012, PER 
AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A LA PLAÇA DELS ESTUDIS I PRESENTACIÓ 
D’AL·LEGACIÓ A UN ALTRE AJUT ATORGAT 
 
Per tot això, a proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la subvenció d’import 9.533,05 €, inclosa al programa ET del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, anualitat 2012, per a l’actuació “Adquisició de la finca de la plaça dels 
Estudis 6”, així com la normativa aprovada per desenvolupar el Pla, considerar garantida la 
capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta Corporació per portar a terme 
l’expropiació programada amb normalitat. 
 
2. Acceptar la subvenció d’import 26.472,26 €, inclosa al programa ET del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, anualitat 2012, per a l’actuació “Reparació i consolidació d’una part 
d’una finca al barri de la Força”, així com la normativa aprovada per desenvolupar el Pla, 
considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta Corporació per 
a que les obres i actuacions programades s’executin amb normalitat i confirmar que la 
direcció de les obres previstes serà assumida per l’arquitecte municipal Jaume Coris Veray. 
 



3. Acceptar la subvenció d’import 58.380,25 €, inclosa en el programa ET del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012, per a l’actuació “Consolidació i 
condicionament com a espai visitable a la plaça dels Estudis 16”, així com la normativa 
aprovada per desenvolupar el Pla, considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i 
tècnica d’aquesta Corporació per a que les obres i actuacions programades s’executin amb 
normalitat i confirmar que la direcció de les obres previstes serà assumida per l’arquitecte 
municipal Jaume Coris Veray. 
 
4. Declarar que el Ple de l’Ajuntament  de Sant Celoni, en sessió de 24.07.2014, va aprovar  
l’expedient d’expropiació per causa d’interès social de la finca de la plaça dels Estudis, 16 
amb aprovació conjunta del projecte tècnic de consolidació i condicionament com a espai 
visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, plaça dels Estudis 16, el qual incorpora la relació 
de béns i drets afectats per l’expropiació. 
 
5. Declarar que l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu càrrec 
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva 
execució, i en el procediment expropiatori. 
 
6. Declarar que, de conformitat amb la Intervenció municipal, en la partida pressupostària 
especificada a continuació existeix consignació suficient per atendre el finançament 
d’aquestes actuacions: 
  
 Any del pressupost:  2014 
 Partida pressupostària: 07.330Z0.62213 
 
7. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els corresponents formularis.  
 
8. Presentar una al·legació davant la Direcció General d’Administració Local en relació a 
l’import de la subvenció assignada a l’actuació número 2012/1409, “Adquisició de la finca de 
la plaça dels Estudis 16”, atès que actualment està en tràmit l’expedient d’expropiació de la 
finca i no hi ha un preu cert per a la seva adquisició, tot sol·licitant que es mantingui la suma 
total de 55.147,49 € assignat en el seu moment a l’actuació 2012/1166, i que s’ha vist reduït 
en 18.375,59 €. 
 
18. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PER INCORPORAR-LOS A LA BORSA MUNICIPAL 
D’HABITATGE ASSEQUIBLE 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició d’habitatges construïts amb la 
previsió d’incorporar-los a la Borsa municipal d’habitatge assequible, que quedaran integrats 
en el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge, així com la despesa corresponent. 
 
2. Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives que 
regiran la preparació i adjudicació del contracte, que figuren a l’expedient, i disposar 
l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. 
 
3. 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’aquests acords. 
 
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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