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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 

DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 3/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de febrer de 2014 
Inici: 20:05 hores 
Fi: 20:22 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
Presidenta:           Julia de la Encarnación Gómez  PSC 
Regidors/es:           Magalí Miracle Rigalós PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
            Jaume Tardy Martorell PSC  
           Josep Capote Martín PSC  
 
Secretari accidental:        Albert Puig Tous     
Interventor :    Joan Muntal Tarragó  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
    

Gerard Masferrer Marfil      CUP 
         Maria Carmen Montes Azcutia     ICV  
          
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
  
2. Donar compte d’una llicència d’obra major 
 
3. Donar compte d’una modificació de llicència d’obra major 
 
4. Aprovació de les tarifes de la concessió de l’explotació del servei del Tanatori municipal de 
Sant Celoni 
 
5. Aprovació de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil i patrrimonial de l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 
 
6. Aprovació de justificació de subvencions de diverses entitats del municipi. 
 
7. Aprovació del retorn de garantia definitiva dipositada per Ramon M. Dedéu Gispert amb 
motiu de l’adjudicació del contracte de redacció del projecte de construcció del pavelló 
poliesportiu a la Batllòria  

 

 
8. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de 04/02/14 la classificació de les ofertes 
rebudes en la licitació del contracte del servei de docència de l’acció formativa 
“Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web” i d’adjudicació del contracte. 
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9. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de 04/02/14 la classificació de les ofertes 
rebudes en la licitació del contracte del servei de docència de l’acció formativa “Gestió 
comptable i gestió administrativa per a auditoria” i d’adjudicació de contracte. 
 
10. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al 
subministrament d’equipaments informàtics per a diverses àrees municipals. 
 
11. Aprovació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al subministrament 
d’un vehicle elèctric per a la brigada municipal d’obres  
 
12. Aprovació de les ofertes rebudes en la licitació per a l’arrendament per part de 
l’ajuntament de Sant Celoni de 2 habitatges per destinar a finalitats socials 
 
13. Aprovació de la de  pròrroga del contracte amb Autocenter Paddock SL per a la 
prestació del servei de manteniment i reparació del vehicles municipals 
 
14. Aprovació de diversos preus públics 
 
15. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Concello d’Allariz, l’Ajuntament de Sant 
Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per la cessió de la col·lecció “Martí Boada” de 18 arbrissons amb ascendents 
monumentals per a la seva ubicació al poble d’Allariz 

 

  
  

Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

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

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

 
2. DONAR COMPTE D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS  
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de d’obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d’obra major  atorgada des de 
l’última sessió: 

 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

28/01/14 
OM-2/14 Lluís Pinós Jorba en 

representació de 
Red Eléctrica de 

España, SAU 

Carretera BV-5114 Ampliar la subestació 
Sant Celoni de 220 Kv 
situada a la carretera 

BV-5114 
 
 

3. DONAR COMPTE D’UNA MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA D’OB RES MAJORS  
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de modificació de llicències d’obres majors  
atorgades per l'Alcaldia. 
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L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una modificació  de llicència d’obra major  
atorgada des de l’última sessió: 
 
 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

10/02/14 
 

OM-33/07 
 

Josep M. Cassi 
Morató   

 
C/ Pau Casals, 28 

Modificació del projecte 
d’obres de construcció 
d’edifici plurifamiliar  

  
 
 
4. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ DE L’EX PLOTACIÓ DEL SERVEI 
DEL TANATORI MUNICIPAL DE SANT CELONI  
 
Vista la sol·licitud formulada en data 30 de gener de 2014 per Monserdà,S.A., empresa 
concessionària de la construcció i explotació del Tanatori Municipal de Sant Celoni, 
mitjançant el que tramet el compte d’explotació de l’any 2013, i demana la revisió de tarifes 
establert a la clàusula 13.5 del plec de condicions reguladors de la concessió. 

 
Atès que la petició d’increment es correspon amb l’IPC estatal de l’any 2013, que és del 
0,3%. 

 
A proposta de la Regidora d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
Aprovar les tarifes (IVA exclòs) de la concessió de l’explotació del servei del Tanatori 
municipal de Sant Celoni, al següent tenor: 

 
� Sala de dipòsits, per cadàver ocupant 
 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................... 89,85 € 

� Serveis de velatori o vigilància de la sala de dipòsits 
 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................. 359,38 € 

5. APROVACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CI VIL I PATRIMONIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

Atès que la Junta de Govern Local de data 9/01/2008 va acordar entre d’altres l’adhesió a la 
pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i Co-prenedors aquelles administracions i/o organismes 
públics , socis de l’ACM que s’hi adhereixin. 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, va adjudicar novament a la Companyia Zurich 
una nova pòlissa pel període 2011-2015, que recull les clàusules i condicions de la pòlissa 
anterior tant pel que fa als capitals assegurats, cobertures i condicions econòmiques, queda 
automàticament adherida a la nova pòlissa marc licitada. 
 
Atès que el contracte de l’assegurança de Responsabilitat civil amb pòlissa número 56328040-
28, contractada amb Zurich Insurance plc, del ram de R.C. Administración Pública, mitjançant 
l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de l’Associació Catalana de Municipis, puja la quantitat de 
23.372,22 euros, pel període que va del 21/01/2014 al 20/01/2015. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat Sr. Ramon Verdaguer i Pous, sobre la nova pòlissa d’assegurança 
per a la cobertura d’aquest nou període, segons notificació de la correduria d’assegurances 
Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 
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A proposta de la regidora d’Economia,  per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r.- Acordar l’adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual 
és prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles 
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin. 
 
2n.- Contractar l’assegurança de Responsabilitat civil amb número de pòlissa  56328040-28, 
contractada amb Zurich Insurance, plc, del ram de R.C. Administración Pública, a través de la 
correduria Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL i per un import de 23.372,22 
euros, pel període que va del 21/01/14 al 20/01/15, així com ordenar el seu pagament. 
 
 
6. APROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS DE DI VERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 

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

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Atletisme Sant Celoni, una subvenció per import de 4.675,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Atletisme”, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

 

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

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de  la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Atletisme Sant Celoni, corresponent 
a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
del dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 4.675,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Club Atletisme Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 2.237,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT KARATE CLUB JUST 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de juny de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, a 
l’entitat Karate Club Just, una subvenció per import de 1.700,00.-euros, per portar a terme el 
projecte “Difusió del Karate-Do a Sant Celoni””, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

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

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per l’entitat Karate Club Just, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 6 de juny de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 1.700,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 6 de juny de 2013, a l’entitat Karate Club Just. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 850,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

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

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 31 de gener de 2014, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AMPA Institut Escola La Tordera, una subvenció per import de 3.200,00.-euros, 
per portar a terme el projecte “Dinamització d’espais comuns”, dins la modalitat 1: Activitats 
de Centres educatiu i AMPES. 
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En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AMPA Institut Escola La Tordera, 
ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que 
consta de la següent documentació: 
 

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per l’AMPA Institut Escola La Tordera, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 31 de gener de 2014. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 3.200,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 31 de gener de 2014, a l’AMPA Institut Escola La Tordera. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 1.600,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCED IDA AL CLUB 
ATLETISME BAIX MONTSENY. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de juny de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, 
al Club Atletisme Baix Montseny, una subvenció extraordinària per import de 425,00.-euros, 
per portar a terme el projecte “Activitats d’atletisme”. 
 

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

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
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A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Atletisme Baix Montseny, 
corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 6 de juny de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 425,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 6 de juny de 2013, al Club Atletisme Baix 
Montseny. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 212,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A LA 
SOCIETAT OCELLAIRE SANT CELONI 

 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de gener de 2014, va prendre l’acord 
d’atorgar, a la Societat Ocellaire Sant Celoni, una subvenció per import de 425,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Concurs de cant d’ocells”, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

 

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

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per la Societat Ocellaire Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 30 de gener de 2014. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 425,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 30 de gener de 2014, a la Societat Ocellaire Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 212,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA AL 
MOTO CLUB LA BATLLÒRIA. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Moto Club La Batllòria, una subvenció per import de 850,00.-euros, per portar a 
terme el projecte “Enducross La Batllòria 2013”, dins la modalitat 3: Activitats Culturals. 

 

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

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A vista d’aquests antecedents, la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Moto Club La Batllòria, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 850,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Moto Club La Batllòria. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 425,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCED IDA AL CLUB ESPORTIU 
LA BATLLÒRIA. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Esportiu La Batllòria, una subvenció extraordinària per import de 1.000,00.-
euros, per portar a terme el projecte “Participació dels equips benjamí i pre-benjamí al 
campionat del Consell Comarcal de La Selva”.  
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En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Esportiu La Batllòria, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A vista d’aquests antecedents, la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Esportiu La Batllòria, corresponent a 
la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 1.000,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Club Esportiu La 
Batllòria. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 500,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCED IDA A L’ASSOCIACIÓ DE 
JOVES D’ESQUERRA VERDA DE SANT CELONI I LA BATLLÒRI A. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’Associació de Joves d’Esquerra Verda de Sant Celoni i La Batllòria, una 
subvenció extraordinària per import de 600,00.-euros, per portar a terme el projecte “3a Festa 
de la Cervesa”. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’Associació de Joves d’Esquerra 
Verda de Sant Celoni i La Batllòria, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació 
de la subvenció atorgada, que consta de la següent documentació: 
 

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

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
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A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit 
d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per l’Associació de Joves d’Esquerra Verda 
de Sant Celoni i La Batllòria, corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària 
concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 600,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013, a l’Associació de 
Joves d’Esquerra Verda de Sant Celoni i La Batllòria. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 300,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
  
7. APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA DIPO SITADA PER RAMON M. 
DEDÉU GISPERT AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRA CTE DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTI U A LA BATLLÒRIA.  

 
El 31.01.11 es va signar contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el sr. 
Ramon M. Dedéu Gispert per a la redacció del projecte tècnic de construcció d’un pavelló 
poliesportiu a la Batllòria. 
 
Pel que fa a les condicions urbanístiques del punt 2.04 del Plec de prescripcions tècniques 
s’indicava que com a annex s’acompanya còpia de la documentació de la modificació puntual 
del pla general que afecta la redacció del projecte. 
 
La Junta de Govern Local en sessió 24.05.2012 va aprovar inicialment el projecte d’execució 
d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria, terme municipal de Sant Celoni, de data febrer de 
2012, sotmetent-se a informació pública, sense que s’hagin presentat al.legacions. 
 
Es van sol·licitar i emetre informes pels següents ens o administracions: Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i al Consell Català de l’Esport amb les 
prescripcions recollides al projecte d’execució de data febrer de 2012. 
 
El sr. Dedéu ha lliurat a l’ajuntament el projecte d’execució acompanyat de les còpies 
definitives en data 20.02.2012 i ha sol·licitat en data 04.06.2012 el retorn de la garantia 
dipositada a la Tresoreria municipal per un import de 2.783,12,- €. 
 
El dia 18.02.2014 el tècnic municipal ha emès informe al respecte on indica: 
 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre el 29.07.10 aprovar 
definitivament la modificació puntual del Pla parcial P-7 Plana de la Batllòria, amb el benentès 
que s’havia de garantir 20 places d’aparcament en el subsòl de l’edifici. 
 
La necessitat d’enfonsar l’edifici i l’ocupació dels espais exteriors disponibles pels recorreguts 
d’evacuació del pavelló fa que disposar de places d’aparcament en el seu subsòl sigui 
desproporcionat tècnicament i econòmicament, pel que està en tràmit la modificació 
d’aquesta obligació exigida en la modificació puntual de Pla parcial P-7. 
 
El sr. Dedéu ha lliurat a l’ajuntament el projecte d’execució de l’equipament, pendent 
d’aprovació definitiva fins a l’eliminació prèvia d’aquest requeriment en el planejament derivat. 
 
Informant favorablement, el tècnic municipal,el retorn de la garantia al sr. Dedéu per a la 
redacció del projecte tècnic de construcció d’un pavelló poliesportiu a la Batllòria. 
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L’interventor accidental també ha informat favorablement al retorn de l’aval dipositat en 
concepte de garantia definitiva, ja que no existeix cap obligació pendent amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni motivat pel contracte indicat en el present expedient. 
 

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

1. Retornar de la garantia definitiva d’import 2.783,12 € dipositada per Ramon M. Dedéu  
Gisper  amb motiu de l’adjudicació del contracte de redacció del projecte de construcció del 
pavelló poliesportiu a la Batllòria 
 
2. Requerir a Ramon M. Dedéu Gisper la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a Ramon M. Dedéu Gispert amb expressió dels recursos a què 
tingui dret. 
 
8. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 04/ 02/14 DE LA 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACI Ó DEL SERVEI DE 
DOCÈNCIA DE L’ACCIÓ FORMATIVA “ IFCD0210_CEN DESENVOLUPAMENT 
D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB”,  I D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va publicar al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya número 6483 de 18.10.2013 l’Ordre EMO/248/2013, de 
14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es 
desocupats/des que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013. 
  
En el marc d’aquesta convocatòria, per Resolució del director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de 13.12.2013 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció per a la 
realització de l’acció formativa anomenada “IFCD0210_CEN Desenvolupament d’aplicacions 
amb tecnologia web”, amb un total de 510 hores lectives. 
 
Segons la base 13 de l’Ordre EMO/248/2013, les entitats beneficiàries poden impartir la 
docència mitjançant formadors contractats directament per la pròpia entitat (amb relació 
laboral i nòmina, factura o minuta) o mitjançant la contractació d’un servei extern docent 
especialitzat en la matèria.  
 
Des de l’Àrea municipal de Serveis a les Persones s’ha proposat com a millor opció la 
contractació de la docència de la citada acció formativa a una entitat externa i especialitzada, 
per la qual cosa s’ha redactat un Plec de prescripcions tècniques que defineix les 
característiques del servei docent a contractar, d’acord amb la normativa vigent reguladora 
dels certificats de professionalitat. 
 
Malgrat que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, per no esperar fins a la propera 
sessió d’aquest òrgan i poder complir amb el calendari del Servei Català d’Ocupació, per 
resolució de l’Alcaldia de 17.01.2014 es va aprovar l’expedient per a la contractació, per la via 
d’urgència, del servei de docència de l’acció formativa “IFCD0210_CEN Desenvolupament 
d’aplicacions amb tecnologia web”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu, així com la licitació del contracte pel procediment negociat sense 
publicitat.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 30.01.2014, va ratificar aquesta resolució. 
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S’ha convidat a participar en la licitació del contracte a tres empreses del sector de la 
formació degudament qualificades i en el termini reglamentari s’han rebut dues ofertes per 
optar a l’adjudicació del contracte. 
 
D’acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars, el contracte s’ha 
d’adjudicar a l’oferta més econòmica de les presentades. 
 
En data 04.02.2013, l’Alcaldia va dictar una resolució que, en la seva part dispositiva, diu: 
 

1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per a la prestació del 
servei de docència de l’acció formativa “IFCD0210_CEN Desenvolupament 
d’aplicacions amb tecnologia web”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu, al següent tenor: 
 

 Licitador Oferta econòmica 
1 Pitágora Advanced SLU 19.890 €, exempts d’IVA 
2 Balmes Consulting Group SL 20.900 €, exempts d’IVA 

 
2. Requerir a Pitágora Advanced SLU per a que en el termini de 5 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. 
 
3. Aportada la documentació requerida, i si és conforme, el contracte s’adjudicarà a la 
mercantil Pitágora Advanced SLU per la quantitat de 19.890 €, exempts d’IVA. 
 
4. Sotmetre aquests acords a ratificació de la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que es convoqui. 

 
En el termini reglamentari Pitagóra Advanced SLU ha presentat la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha 
constituït la garantia definitiva corresponent, per la qual cosa en data 05.02.2013, l’Alcaldia 
ha dictat una resolució que, en la seva part dispositiva, diu: 
 

1. Declarar adjudicat a Pitágora Advanced SLU el contracte per a la prestació del 
servei de docència de l’acció formativa “IFCD0210_CEN Desenvolupament 
d’aplicacions amb tecnologia web”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu, pel preu de 19.890 €, exempts d’IVA, atès que 
s’ha verificat l’adequació de la documentació aportada pel licitador. 
  
2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari per a que, en el termini de 3 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la notificació, concorri a formalitzar el contracte en document 
administratiu. 
 
3. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant de la pàgina web 
municipal.  
 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 04.02.2014 per la que es classifica en primer lloc 
l’oferta presentada per Pitágora Advanced SLU en la licitació del contracte per a la prestació 
del servei de docència de l’acció formativa “IFCD0210_CEN Desenvolupament d’aplicacions 
amb tecnologia web”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 
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2. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 05.02.2014 per la que es declara adjudicat el referit 
contracte a Pitágora Advanced SLU pel preu de 19.890 €, exempts d’IVA. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 04/ 02/14 DE LA 
CLASSIFICACIÓ  DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITAC IÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE DOCÈNCIA DE L’ACCIÓ FORMATIVA “ADGD0108_CEN GESTIÓ 
COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA  ”,  I D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE. 
 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va publicar al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya número 6483 de 18.10.2013 l’Ordre EMO/248/2013, de 
14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es 
desocupats/des que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013. 
  
En el marc d’aquesta convocatòria, per Resolució del director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya de 13.12.2013 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció per a la 
realització de l’acció formativa anomenada “ADGD0108_CEN Gestió comptable i gestió 
administrativa per a auditoria”, amb un total de 550 hores lectives. 
 
Segons la base 13 de l’Ordre EMO/248/2013, les entitats beneficiàries poden impartir la 
docència mitjançant formadors contractats directament per la pròpia entitat (amb relació 
laboral i nòmina, factura o minuta) o mitjançant la contractació d’un servei extern docent 
especialitzat en la matèria.  
 
Des de l’Àrea municipal de Serveis a les Persones s’ha proposat com a millor opció la 
contractació de la docència de la citada acció formativa a una entitat externa i especialitzada, 
per la qual cosa s’ha redactat un Plec de prescripcions tècniques que defineix les 
característiques del servei docent a contractar, d’acord amb la normativa vigent reguladora 
dels certificats de professionalitat. 
 
Malgrat que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, per no esperar fins a la propera 
sessió d’aquest òrgan i poder complir amb el calendari del Servei Català d’Ocupació, per 
resolució de l’Alcaldia de 17.01.2014 es va aprovar l’expedient per a la contractació, per la via 
d’urgència, del servei de docència de l’acció formativa “ADGD0108_CEN Gestió comptable i 
gestió administrativa per a auditoria”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu, així com la licitació del contracte pel procediment negociat sense 
publicitat.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 30.01.2014, va ratificar aquesta resolució. 
  
S’ha convidat a participar en la licitació del contracte a tres empreses del sector de la 
formació degudament qualificades i en el termini reglamentari s’han rebut dues ofertes per 
optar a l’adjudicació del contracte. 
 
En l’acte d’obertura de les propostes econòmiques s’ha comprovat que el preu ofertat per 
Balmes Consulting Group SL supera el preu de licitació del contracte. Segons la clàusula 3 
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, serà causa 
d’exclusió la presentació d’ofertes a l’alça.  
 
Així mateix, d’acord amb la clàusula 12 del referit plec, el contracte s’adjudicarà a l’oferta més 
econòmica de les presentades. 
 
En data 04.02.2013, l’Alcaldia va dictar una resolució que, en la seva part dispositiva, diu: 
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1. Excloure de la licitació del contracte per a la prestació del servei de docència de 
l’acció formativa “ADGD0108_CEN Gestió comptable i gestió administrativa per a 
auditoria”, la plica presentada per Balmes Consulting Group SL atès que la seva oferta 
supera l’import de licitació. 
 
2. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Pitágora Advanced SLU en la 
licitació del contracte de referència, per ser l’única plica admesa i ajustar-se el seu 
contingut a allò exigit a la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte.  
 
3. Requerir a Pitágora Advanced SLU per a que en el termini de 5 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. 
 
4. Aportada la documentació requerida, i si és conforme, el contracte s’adjudicarà a la 
mercantil Pitágora Advanced SLU per la quantitat de 20.350 €, exempts d’IVA. 
 
5. Sotmetre aquests acords a ratificació de la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que es convoqui. 

 
En el termini reglamentari Pitagóra Advanced SLU ha presentat la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha 
constituït la garantia definitiva corresponent, per la qual cosa en data 05.02.2013, l’Alcaldia 
ha dictat una resolució que, en la seva part dispositiva, diu: 
 

1. Declarar adjudicat a Pitágora Advanced SLU el contracte per a la prestació del 
servei de docència de l’acció formativa “ADGD0108_CEN Gestió comptable i 
gestió administrativa per a auditoria”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu, pel preu de 20.350 €, exempts d’IVA, atès que 
s’ha verificat l’adequació de la documentació aportada pel licitador. 
  
2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari per a que, en el termini de 3 dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la notificació, concorri a formalitzar el contracte en document 
administratiu. 
 
3. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant de la pàgina web 
municipal.  

 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 04.02.2014 per la que es classifica en primer lloc 
l’oferta presentada per Pitágora Advanced SLU en la licitació del contracte per a la prestació 
del servei de docència de l’acció formativa “ADGD0108_CEN Gestió comptable i gestió 
administrativa per a auditoria”, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. 
 
2. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 05.02.2014 per la que es declara adjudicat el referit 
contracte a Pitágora Advanced SLU pel preu de 20.350 €, exempts d’IVA. 
 
 
10. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES RE BUDES EN LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQ UIPAMENTS 
INFORMÀTICS PER A DIVERSES ÀREES MUNICIPALS.  
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Una part dels equipaments informàtics de l’Ajuntament de Sant Celoni està quedant obsoleta 
i això dificulta el desenvolupament de les tasques diàries dels seus usuaris. 
 
Des de l’Àrea de Serveis a les Persones (àmbit de Tecnologies de la Informació) s’ha fet un 
recull de les necessitats més urgents en matèria de dotació informàtica de les diverses àrees 
municipals. 
 
En aquest estudi es proposa l’adquisició d’un total de 44 equips informàtics: 6 ordinadors 
portàtils, 16 ordinadors de perfil ofimàtic, 11 ordinadors de perfil tècnic, 4 ordinadors de perfil 
tècnic avançat i 7 impressores. 
 
Atès que la renovació dels ordinadors i les impressores és bàsica per garantir la qualitat de 
treball del personal municipal, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió 
de 19.12.2013 va aprovar l’expedient per a la contractació, pel procediment negociat sense 
publicitat, del subministrament d’equipaments informàtics per a diverses àrees municipals. 
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir el contracte.  
 
S’ha convidat a participar en la licitació a cinc empreses del sector de la informàtica 
degudament qualificades i en el termini reglamentari s’han rebut quatre ofertes per optar a 
l’adjudicació del contracte. 
 
D’acord amb la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars, el contracte 
s’adjudicarà a l’oferta més econòmica. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 (Classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i 
notificació de l’adjudicació) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
A proposta de L’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per al subministrament  
d’equipament informàtic (ordinadors i impressores) per a diverses àrees municipals, d’acord 
amb l’import de les seves ofertes, al següent tenor: 
 
 Licitador  Oferta econòmica  
1 Sistemes d’Oficina del Vallès SA  21.355,23 €, IVA no inclòs 
2 Muntal Consulting SL 22.671,00 €, IVA no inclòs 
3 ID Grup SA 22.997,92 €, IVA no inclòs 
4 VI3 Suministros Informátics y Visuales SL 23.450,00 €, IVA no inclòs 
 
2. Requerir a Sistemes d’Oficina del Vallès 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. 
 
3. Aportada la documentació requerida, i si és conforme, el contracte s’adjudicarà a la 
mercantil  Sistemes d’Oficina del Vallès SA per la quantitat de 21.355,23 €, IVA no inclòs. 
 

11. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES RE BUDES EN LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN  VEHICLE ELÈCTRIC 
PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES.  
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Des de l’Àrea municipal de Territori (àmbit d’Espai Públic) s’ha proposat l’adquisició d’un nou 
vehicle per a la brigada municipal d’obres, que substitueixi l’actual furgoneta Nissan Vanette, 
que es troba en un estat de deteriorament significatiu. 
 
D’acord amb els compromisos adquirits per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’adhesió, l’any 
2008, al Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Comissió Europea en la lluita contra 
el canvi climàtic, aquesta substitució hauria de ser per un nou vehicle elèctric o híbrid, més 
eficient i amb un nivell menor d’emissions a l’atmosfera. 
 
Atesa la necessitat de substituir l’actual furgoneta Nissan Vanette, l’estat de la qual pot 
representar un risc per a la integritat física dels seus conductors, l’Alcaldia ha disposat l’inici 
d’un expedient administratiu per a l’adquisició d’un vehicle elèctric destinat a la brigada 
municipal d’obres.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 9 de gener de 2014, va aprovar l’expedient per a la 
contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat sense publicitat, del 
subministrament d’un vehicle elèctric per a la brigada municipal d’obres, expedient que inclou 
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han 
de regir l’adquisició del vehicle.  
 
S’ha convidat a participar en la negociació a diversos concessionaris del sector de l’automòbil 
degudament capacitats i en el termini reglamentari s’ha rebut únicament l’oferta de la 
mercantil Automòbils Pruna SAU. 
  
La documentació administrativa presentada per Automòbils Pruna SAU s’adequa als 
requeriments de la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte i, d’acord amb la clàusula 12 del mateix plec, el contracte s’adjudicarà a l’oferta 
més econòmica de les que es presentin. 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que l’òrgan de 
contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del 
següent al de la notificació del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, concretant i fixant els termes definitius del contracte. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar en primer i únic lloc la plica presentada per Automòbils Pruna SAU en la licitació 
del contracte per al subministrament d’un vehicle elèctric per a la brigada municipal d’obres.  
 
2. Requerir a Automòbils Pruna SAU per a que en el termini de 10 dies hàbils 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 si és conforme, adjudicar el contracte de 
referència a la mercantil Automòbils Pruna SAU per la quantitat de 22.279,60 €, IVA no 
inclòs. 
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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. 
 

12. APROVACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACI Ó PER A 
L’ARRENDAMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELO NI DE 2 
HABITATGES PER DESTINAR A FINALITATS SOCIALS.  

 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda deixar aquest punt sobre la taula fins a una 
propera sessió de la Junta de Govern Local. 
 
 
13. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB AUTO CENTER PADDOCK 
SL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I R EPARACIÓ DELS 
VEHICLES MUNICIPALS  

 
Prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu, en data 15 de febrer de 2013 es 
va declarar adjudicat a Autocenter Paddock SL el contracte per a la prestació del servei de 
manteniment i reparació dels vehicles propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb 
els preus continguts a la seva oferta.  
 
En data 18 de febrer de 2013 es va signar el contracte administratiu entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i Autocenter Paddock SL per a la prestació del referit servei, amb una durada d’1 
any. 
 
La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, preveu 
que aquest es podrà prorrogar per una altra anualitat, amb la conformitat d’ambdues parts. 
 
En data 17 de febrer de 2014 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de 
Yolanda Ferreté Caballero, en qualitat d’administradora solidària d’Autocenter Paddock SL, 
manifestant la voluntat de la societat de prorrogar el contracte. 
 
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Sant Celoni de seguir disposant del servei i vist que 
Autocenter Paddock SL està executant el contracte de manera satisfactòria. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per un any més el contracte signat en data 18 de febrer de 2013 amb Autocenter 
Paddock SL per a la prestació del servei de manteniment i reparació dels vehicles propietat 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 9 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a Autocenter Paddock SL, per al seu coneixement i als oportuns 
efectes.  
 
14. APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS PUBLICS  

 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA FESTA DE CARNESTOL TES 2014. 

 

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’organitzen les activitats de la Festa de Carnestoltes 
2014. 



 18 

Atès l’informe de l’Àrea de Cultura en el qual es proposen els preus públics per aquestes 
activitats. 

 

Fonaments de dret.   

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis poden promoure tota classe d’activitats que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en el mateix  articulat disposa 
que els municipis exerciran en tot cas competències sobre activitats culturals. 
 
2. L’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, disposa que els ens locals poden establir preus 
públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, sempre que 
es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o 
realitzin pel sector privat. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmicfinancera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els 
valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, estableix que l’establiment o modificació 
dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la 
Comissió de Govern. 
 
Tenint en compte que la competència per a l'aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local  per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2007, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents: 
 
Vist l’informe emès per l’interventor i atès que la programació que es proposa per les Festes 
de Carnestoltes té interès públic, ja que pretén afavorir les festes d’arrel tradicional i treballar 
a favor de la dinamització cultural i cohesió social. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per les activitats de la Festa de Carnestoltes 2014 següents: 
 
Dissabte dia 1 de març 
 
Sopar i ball de comparses  pavelló municipal d’Esports 5euros   
 
Ball de disfresses per a joves al teatre municipal Ateneu 5 euros   
 
 
RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 07.02. 2014 D’APROVACIÓ DEL 
PREU PÚBLIC D’UNA SORTIDA CULTURAL 
 
 
En data 7 de febrer de 2014 l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni va dictar la resolució 
que es transcriu a continuació: 
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<< RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 

Sant Celoni, 7 de febrer de 2014 
 
Identificació de l’expedient: 
Aprovació de preus públics per la sortida amb autocar al Gran Teatre del Liceu del 
diumenge 16 de març de 2014 
 

Fets: 

Atès que des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’està treballant en la dinamització del 
públic del Teatre Ateneu, s’ha vist interessant tornar a programar una sortida a 
Barcelona, aquesta vegada al Gran Teatre del Liceu, per tal d’oferir dins la 
programació algun espectacle que per les seves característiques o dimensions no es 
poden programar al Teatre Ateneu. 

 

Fonaments de Dret: 

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) estableix que els municipis poden promoure tota classe d’activitats que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en el 
mateix  articulat disposa que els municipis exerciran en tot cas competències sobre 
activitats culturals. 
2. L’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 
disposa que els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, sempre que es tracti de serveis o 
activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o realitzin pel 
sector privat. 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o 
modificació de preus públics haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmic 
financera que justificarà l’import dels preus que es proposin, el grau de cobertura 
financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la 
realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que 
s’hagin pres com a referència. 
4. L’article 47.1 del TRLRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus 
públics correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor. 
 
Malgrat que l’aprovació dels preus públics per sortides culturals és competència de 
la Junta de Govern Local, per delegació del Ple municipal acordada en sessió de 7 de 
juliol de 2011, per no esperar fins a la propera sessió de la Junta de Govern Local i 
poder posar a la venda les localitats el més aviat possible,  
 
RESOLC:  
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1. Aprovar el preu públic de la sortida amb autocar al Gran Teatre del Liceu de 
diumenge 16 de març de 2014, que inclourà entrada i autocar, amb el següent import: 
 

� Sortida del dia 16 de març de 2014, The Original Glenn Miller Orchestra,  
    al Gran Teatre del Liceu................................................................ 49 € 
 

2. Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que tingui lloc. >> 
 
En compliment dels acords continguts en la pròpia resolució,a proposta de l’Alcaldia, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 07.02.2014 d’aprovació del preu públic de la 
sortida amb autocar al Gran Teatre del Liceu de diumenge 16 de març de 2014. 
 

15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  CONCELLO 
D’ALLARIZ, L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ INSTITU T DE CIÈNCIA I 
TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER LA CESSIÓ DE 
LA COL·LECCIÓ “MARTÍ BOADA” DE 18 ARBRISSONS AMB AS CENDENTS 
MONUMENTALS PER A LA SEVA UBICACIÓ AL POBLE D’ALLAR IZ 

 

Vist l’expedient per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Concello d’Allariz, 
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per la cessió de la col·lecció “Martí Boada” de 18 arbrissons amb 
ascendents monumentals per la seva ubicació al poble d’Allariz 
 
Antecedents  
 
I- L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona van iniciar l’octubre de 2006 el projecte “Centre del sector forestal a 
Sant Celoni: anàlisi de potencialitats”. Arran dels resultats d’aquest projecte es va concloure la 
idoneïtat de plantejar la creació, a Sant Celoni, d’un Museu del Bosc a escala nacional que 
esdevingui un referent en la divulgació del coneixement integral dels boscos i en l’impuls i difusió 
de la recerca en matèria de sistemes forestals i nous usos d’aquests espais. Així, el desembre 
de 2007 es va engegar el projecte de creació del Museu del Bosc de Catalunya.  
 
II- En el marc del projecte de creació del Museu del Bosc, a principis de 2009 es planteja la 
creació del “Viver de Sant Llorenç de Vilardell. Espai experimental del bosc”, un viver d’arbres 
provinents d’un banc de llavors d’arbres monumentals recopilades pel Dr. Martí Boada, amb 
l’objectiu de disposar, en un futur, d’aquests exemplars per a les zones expositives vives del 
Museu del Bosc. Amb aquesta finalitat es va signar, el setembre de 2009, un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Universitat Autònoma de Barcelona (a través 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) per a l’establiment d’un viver a Sant Llorenç de 
Vilardell. 
 
Els treballs d’avivament de llavors provinents d’arbres monumentals ha permès disposar d’un 
viver singular, amb més de 150 exemplars d’uns 70 ascendents diferents reservats per al Museu 
del Bosc. A banda de conservar alguns exemplars més per a la reposició de marres, es disposa 
d’un nombre considerable d’exemplars sobrants (uns 340). Per tal de posar en valor aquests 
exemplars sobrants, s’ha considerat oportú oferir una col·lecció al poble d’Allariz, per tal de 
garantir-ne la conservació i divulgació entre els seus visitants. Aquesta col·lecció consta de 18 
arbrissons amb ascendents monumentals.  
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III- Allariz és un poble de la província d’Ourense amb un patrimoni arquitectònic i una gran 
sensibilitat històrica respecte el medi natural, la qual cosa va permetre, en el seu municipi i en 
municipis veïns, la creació d’una Reserva de la Biosfera de la UNESCO l’any 2005. Des de 
2010, l’Ajuntament organitza cada any el Festival internacional de jardins, un projecte únic, 
innovador i il·lusionant que recupera espais públics al voltant del riu Arnoia, fent-lo un element 
d’identitat, oci, gaudi de la natura i dinamització econòmica. 
 
IV- S’ha redactat un conveni amb data 12 de desembre de 2013, en el qual es manifesta l’acord 
entre les parts pel que fa a les condicions en què es realitza la cessió i s’enumeren els arbres 
mare d’on provenen els 18 arbrissons cedits. 
 
V- La tècnica municipal de l’àrea de Territori ha emès el 19/02/2014 informe favorable a 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consello d’Allariz per la 
cessió de la col·lecció “Martí Boada” de 18 arbrissons amb ascendents monumentals. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consello d’Allariz per la 
cessió de la col·lecció “Martí Boada” de 18 arbrissons amb ascendents monumentals. 
  
2. Comunicar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Consello d’Allariz per al 
seu coneixement i als efectes de la signatura del conveni. 
 
3. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, 
en dono fe. 
 
L’alcaldessa accidental                                             Secretari accidental 
Júlia de la Encarnación Gómez      Albert Puig Tous 
 
 
 


