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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 4/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 de març de 2014 
Inici: 17:37 hores 
Fi: 18:01 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:           Joan Castaño Augé                    PSC 
Regidors/es:           Magalí Miracle Rigalós PSC 
           Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
            Jaume Tardy Martorell PSC  
           Josep Capote Martín PSC  
 
Secretari accidental:       Albert Puig Tous     
 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors Lechuga García     CiU 

Gerard Masferrer Marfil      CUP 
           
          
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 de dues denegacions de llicències d’obres majors 
 
4. Donar compte d’una llicència de divisió horitzontal 
 
5. Aprovació de la modificació del pressupost de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de 
Sorea SA, desenvolupada en tres projectes constructius segons contracte subscrit per a la 
gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni. 
 
6. Aprovació de la sol·licituds d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Protocol d’execució 
de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 

 

  
7. Aprovació del conveni de col·laboració per al seguiment de l’estat sociecològic del curs 
mitjà de la Tordera per a l’any 2014. 
 
8. Aprovació de preus de facturació dels serveis de CESPA GR, per a l’eliminació dels residus 
sòlids urbans durant l’any 2014. 
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9. Aprovació de preus públics per a la participació a les fires “Fira d’en Loni”, “Fira d’artesania” 
i “Fira de Nadal” 2014  
   
10. Aprovació de preus públics per a la sortida Cultural a la Sagrada família de Barcelona. 
 
11. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de jardineria u neteja dels espais verds 
públics del terme municipal de Sant Celoni. 
 
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 modificació del contracte signat amb Construccions Deumal SA per a 
l’execució de les obres de reparació de la coberta del Café de l’Ateneu Municipal. 
 
14. Aprovació de la convocatòria dels ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’any 
2014. 
 
15. Justificació de subvencions de diverses entitats del municipi. 

 

  
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 

21/02/14 
 

OM-3/14 
 

BOMAR,92 
 

C/ Major, 114 
Obres interior de l’edifici 

del carrer Major, 114 
 

 
3. DONAR COMPTE DE DUES DENEGACIONS DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de denegacions de llicències d’obres majors  
atorgades per l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de dues denegacions  de llicències d’obres 
majors  atorgades des de l’última sessió: 
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Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

19/02/14 
 

OM-25/13 
 

Isidre Riera Viñals 
Parcel·la 47 polígon 

12 
Denegar llicència 

d’obres per incomplir els 
paràmetres urbanístics 

04/03/14 
 

OM-1/14 
 

Cultius Ponç, SL 
Parcel·la 71 Pol.33 
Parcel·la 69 Pol. 31 
Parcel·la 13 Pol. 12 
Parcel·la 12 Pol. 31 

Denegar llicència 
d’obres per 

incompliment de l’article 
217 del planejament. 

 
 
4. DONAR COMPTE DE LLICÈNCIES DE DIVISIÓ HORITZONTAL 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de llicències  de divisió horitzontal  atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicències de divisió horitzontal  
atorgada des de l’última sessió: 
 
 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

21/02/14 
I-1/14 Llorens Closa Arenas i 

Maria Rosario Roig 
Almirall 

C/ Major, 200 Llicència de divisió 
horitzontal de la finca 

situada al c/ Major, 200 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ CONJUNTA 
D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE SOREA SA, DESENVOLUPADA EN TRES PROJECTES 
CONSTRUCITIUS SEGONS CONTRACTE SUBSCRIT PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
 
Actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea, SA, desenvolupada en tres projectes 
constructius segons contracte subscrit per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua 
potable al municipi de Sant Celoni 
 
Antecedents 
 
Sorea, SA com a concessionària del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi, 
segons la clàusula 71 del plec, assumeix al seu càrrec exclusiu la redacció de la totalitat dels 
projectes tècnics de les actuacions compreses dins el programa d’obres i instal·lacions que 
resulti del procés licitatori que parteix del contingut a l’estudi de viabilitat econòmic i financer 
de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, com ho és el conjunt 
de nou dipòsit substitutori de l’actual “La Salle” amb incorporació de l’estació de tractament 
d’aigua potable (ETAP) a “Can Sans”, un dipòsit de recepció d’aigua crua a “La Salle”, i les 
artèries principals de connexió per a la seva distribució i impulsió als dipòsits del Turó i Virgili. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 4 de maig de 2010 va aprovar l’actuació conjunta 
d’obres i instal.lacions formulada per Sorea i desenvolupada en els projectes següents: 
(i)Projecte redactat per Jordi Barniol Roca del grup AGBAR, on es defineixen les obres per a  
la Construcció de dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP a Can Sans, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 3.236.950,97,-€ (IVA exclòs) i una previsió d’ocupació temporal 
de finca valorada en 480,00,- € (ii) Projecte redactat pel tècnic Otilio Jiménez Jiménez, on es 
defineixen les obres per a la Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la mina de Palau 
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i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili amb un pressupost d’execució per contracte 
de 786.565,95,- € (IVA exclòs) i (iii) Projecte redactat per Mercè Santos de l’empresa 
SOREA, de Definició de les actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a 
la nova ETAP i les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada amb un 
pressupost d’execució per contracte de 1.279.865,78,- € (IVA exclòs) segons allò establert en 
el contracte subscrit amb Sorea per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable 
al municipi sota la modalitat de concessió de servei públic amb execució d’obres. 

 
També es va aprovar inicialment els projectes constructius de (i)dos dipòsits d’aigua potable i 
una estació de tractament d’aigua potable (ETAP); (ii) dipòsit receptor dels cabals de la mina de 
Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili, i (iii) canonades de transport dels cabals 
a tractar a la nova ETAP i les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada 
 
En aquest mateix acord es va encomanar a Sorea la gestió d’’aquesta actuació conjunta 
desenvolupada mitjançant els tres projectes constructius. I també es va delegar a la Junta de 
Govern Local l’encomana de gestió de Sorea d’aquelles obres que en un futur s’haguessin 
d’executar i estiguessin incloses en el programa d’actuacions del Plec de condicions així com 
les actuacions incloses en les millores proposades per Sorea, incorporades en el contracte, 
sempre que no superessin l’import del 10% del pressupost ordinari municipal. 
 
L’aprovació definitiva dels esmentats projectes va ser per el Ple municipal en sessió de 7 
d’octubre de 2010. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 20.10.2010 va ratificar l’acord del Ple en sessió de 
7.10.2010 per ser l’òrgan competent quant a l’import d’obra assenyalat en el projecte per a la 
Construcció del Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la mina de Palau i l’estació 
d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili i quant a l’import d’obra del projecte per a la Definició 
de les actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les 
canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada. 
 
El tècnic municipal ha emès informe el dia 26.02.2014 al respecte on indica que en relació a 
aquesta triple actuació tècnicament es va fer una consideració expressa de justificació de la 
unitat de la intervenció, tot i haver redactat tres projectes, per a motius de conveniència 
tècnica i econòmica, pel que calia considerar la necessitat de fer la seva aprovació conjunta, 
perquè la seva posta en servei total així ho requereix i per tant qualsevol de les tres 
actuacions perd el seu sentit sense la resta. 
 
El tècnic municipal fa constar que en el curs de l’execució de les obres que conten els 
projectes referits s’han produït alguns ajustos que en el seu conjunt suposen una millora 
tècnica (en adaptar-se a les noves necessitats sobtades i no previsibles durant l’execució de 
les obres) i a l’hora un estalvi econòmic en el conjunt de les tres actuacions de 22.782,37€, el 
que suposa un 0,43% del conjunt, i en conseqüència han s’han modificat les previsions de 
liquidació, segons es detalla en la documentació adjunta a l’informe (resum econòmic 
presentat per Sorea) i que s’indica en el següent quadre resum: 
 

 
Actuació Pressupost 

Licitació 
Previsió 
Liquidació 

Dif. 
(+) excés, 
(-) estalvi 

Canonades 1.279.865,78 € 
 

1.402.235,56 € 
 

+ 122.369,78 € 

Dipòsits La Salle 786.565,95 € 656.659,59 € - 129.906,36 € 
Dipòsits i ETAP Can Sans 3.236.950,97 € 3.221.705,17 €    -15.245,80 € 
    
TOTAL  5.303.382,70 € 5.280.600,33 €    -22.782,37 € 
 



 5

 
El tècnic fa constar que en el resum econòmic presentat per Sorea queden reflectides els 
preus contradictoris. 
 
I indica que atès que suposa una millora tècnica i econòmica global de la triple actuació 
referida, proposa la incorporació de les noves partides i substitució d’altres, amb un estalvi 
global de 22.782,37€ (0.43%)de forma que: 

 
1. S’incrementa en 122.369,78€, el projecte de les canonades amb imputació a les 

inversions a compte del concessionari, i per tant sense repercussió a tarifes (ref. AM8), i 
per tant el crèdit actual de la partida de millores resta en 557.424,76€ - 122.369,78€ = 
435.054,98 €  

 
2. El dipòsit de la Salle es rebaixa en 129.906,36€, i els dipòsits i ETAP de Can Sans es 

rebaixa en 15.245,80€; aquests estalvis es veuran reflexats en una menys imputació a 
tarifes. 

 
El tècnic indica que aquests preus inclouen, segons projecte, el benefici industrial i despeses 
generals corresponents segons plec del 6%. 
 
El tècnic municipal informa favorablement les modificacions en el conjunt de les tres 
actuacions, proposant la seva aprovació que suposarà un estalvi global de 22.782,37€ (IVA 
exclòs), també proposa la seva imputació a millores i tarifes, en temps i condicions fixades al 
plec del servei vigent. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació de pressupost de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de 
Sorea, SA, desenvolupada en tres projectes constructius segons contracte subscrit per a la 
gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, segons la 
modificació dels pressupostos d’execució dels projectes següents pels imports que s’indiquen: 
 
Construcció de dos dipòsit d’aigua potable i una ETAP a Can Sans , amb un pressupost de 
3.221.705,17 €, IVA no inclòs. 
 
Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la mina de Palau i l’estació d’elevació als 
dipòsits del Turó i Virgili amb un pressupost de 656.659,59 €, IVA no inclòs. 
 
Definició de les actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova 
ETAP i les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada amb un pressupost de 
1.402.235,56 €, IVA no inclòs. 

 
 
2. Imputar aquests imports a millores i tarifes en temps i condicions fixades al plec del servei 
públic d’abastament d’aigua potable municipal. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS 
JUDICIALS DE CATALUNYA. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 22.12.10 va prendre l’acord d’”Esmena conjunta dels tres 
grups municipals a la moció presentada pel grup municipal de la CUP pel dret a l’habitatge 
enfront els llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria”, 
en el que entre d’altres, es va acordar que des de l’ajuntament de Sant Celoni es 
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continuessin adoptant mesures per combatre les conseqüències socials dels desnonaments, i 
en concret: 

 
1. Reforçar la coordinació entre habitatge i serveis socials de l’ajuntament. 
2. Fer un seguiment de la situació global de l’habitatge a Sant Celoni. 
3. Continuar informant sobre el servei d’Ofideute que ofereix la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’assessorament legal i mediació amb bancs i caixes. 
4. Sol·licitar al Jutjat de Pau que lliurés mensualment una relació estadística i una relació 
detallada dels processos judicials que poden acabar amb llançament de les persones 
demandades. 
5. Mantenir per a 2011 les ajudes de serveis socials destinades a evitar l’exclusió social. 
6. Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge i la borsa d’habitatge de 
lloguer per oferir preus inferiors als de mercat. 
7. Realitzar reunions amb els següents agents que operin en el municipi, convocant a la 
vegada els grups polítics amb representació en el Ple i les entitats locals que treballen 
amb persones amb risc d’exclusió: 
A) Directors de bancs i caixes: Acordar actuacions possibles per evitar les execucions 
hipotecàries. 
B) Administradors de finques: Rebre informació sobre l’estat d’impagament dels 
contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels 
processos de desnonament. 
 

1. Complint el mandat del Ple, entre d’altres, es manté una estreta coordinació entre l’Oficina 
d’Habitatge i els Serveis Socials, s’ha elaborat l’informe Observatori de l’Habitage de Sant 
Celoni, s’ha aprovat el Pla Local d’Habitatge per al període 2012-2017, s’ha mantingut i 
ampliat la dotació pressupostària destinada a ajuts socials per a evitar l’exclusió, s’ha 
reforçat la difusió dels serveis de la Borsa d’habitatge. 

 
2. Des de l’Oficina d’Habitatge es va elaborar l’“’Informe relatiu a les actuacions de 

l’ajuntament en compliment de l’acord del Ple de 22.12.10 pel dret a l’habitatge enfront els 
llançaments dels domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i de la Batllòria” on es 
resumien les actuacions fetes i es proposava la creació del servei municipal de mediació 
residencial, per fer un acompanyament als propietaris que no poden atendre les quotes 
del seu préstec hipotecari o bé als inquilins que no poden fer front als lloguers, amb 
diferents propostes incorporades. 

 
3. El 29.03.12 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a la prestació per part de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny, del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari 
Ofideute als setze municipis adherits, fent un acompanyament i una mediació conjunta 
amb el servei Ofideute de la Generalitat. 

 
4. Des de la Secretaria municipal es va notificar l’acord del Ple al Jutjat de Pau de Sant 

Celoni. El Jutge de Pau va respondre el 20.01.11, indicant que aquest jutjat només fa els 
actes de comunicació que prèviament han estat autoritzats per altres Jutjats, i no tramita 
cap expedient que pugui finalitzar amb el llançament de persones demandades, com 
poden ser, entre d’altres, els procediments d’execució hipotecària o els desnonaments.  

 
5. L’alcalde, es va reunir el 5.09.12 amb el degà dels jutjats de Granollers, Manel Llanas, per 

trobar mecanismes que permetin establir llaços de col·laboració en casos de procediments 
de desnonaments o d’execució hipotecària que poden acabar amb el llançament de 
persones del seu domicili habitual. Es van coordinar accions per garantir que el ciutadà 
disposi d’informació suficient per conèixer quins mecanismes o a quins organismes es pot 
adreçar i en definitiva obtenir un acompanyament i unes garanties per a la seva defensa. 
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6. El 7.02.13 es va signar Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Procuradors dels 
Tribunals de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni per ajudar a les persones o famílies 
en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament d’un procediment de 
desnonament o execució hipotecària, que té per objectiu coordinar l’acció d’ambdues 
institucions per tal que els procuradors, quan en siguin coneixedors, puguin facilitar la 
informació necessària sobre  les famílies o persones en situacions de vulnerabilitat 
pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament o execució 
hipotecària a l’Ajuntament de Sant Celoni, per tal que, a través de l’oficina d’habitatge i de 
serveis socials pugui realitzar actuacions que puguin ajudar i millorar la situació 
d’aquestes famílies. 

 
7. En data 21.02.13 la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres, aprovar el protocol 

d’adhesió de l’Ajuntament del Conveni per a la creació d’un fons social d’habitatges (FSH) 
entre el Ministeri d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, la FEMP, la Plataforma de Tercer Sector i el sector bancari, que dóna compliment 
a l’encomana de la disposició addicional única del RDL 27/2012, de 15 de novembre, de 
mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, que establia que 
s’hauria de promoure un fons social d’habitatges de les entitat de crèdit. 

 
8. En data 5 de juliol de 2013 es va signar el Protocol entre el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, el Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

  
Consideracions 
 

1. L'objectiu d'aquest protocol és posar en contacte, el més ràpid possible, els ciutadans 
afectats per un procediment de desnonament amb els serveis municipals encarregats de 
facilitar-los l'accés al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d'acció que hi hagi en 
cada moment. Així mateix, han de vetllar per evitar riscos i proporcionar garanties a les 
comissions judicials que practiquen aquestes diligències. 

2. Els compromisos que adquireixen les entitats locals col·laboradores que s’adhereixin a 
Protocol són: 

- Lliurament de fulls informatius dels recursos als qual poden accedir els afectats al servei 
d’actes de comunicació o dels jutjats, i també al  col·legi de procuradors del partit judicial 
corresponent. 

- Formació del personal judicial. 
- Emetre, en el termini previst, informe-avaluació sobre la possible situació de risc social i 

les mesures per a evitar-lo. 
 
3. L’atenció dels compromisos que s’adquireixen per l’adhesió al Conveni, no comporten 

increment de despesa econòmica. 
 
4. La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins el dia 5 de juliol de 

2014 i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals successius mentre no sigui 
denunciat. 

 
5. La sol·licitud d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  

ha d’identificar: 
 

- Els serveis municipals o supramunicipals designats per actuar en les situacions 
descrites. 
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- El nom, cognom  i càrrec d’una persona concreta responsable de l’actuació dels 
serveis designats a aquest efecte. 

- Ha de determinar unes dades de contacte postal, telefònic i electrònic. 
- Ha de determinar en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que 

aquest té coneixement de la designa municipal i que n’ha donat la conformitat. 
 

Fonaments de dret 
 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica,  per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
Vist l’informe obrant a l’expedient. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits 

judicials de Catalunya entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 
Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la 
Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
2. Designar a l’Oficina d’Habitatge per a actuar en les situacions descrites al Protocol 

d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, i a la 
senyora Pilar Puig i Calvet, directora de l’àrea de Territori com a responsable de 
l’actuació de l’Oficina amb les dades següents: 

  
Pilar Puig i Calvet 
Directora de l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Responsable de l’Oficina d’Habitatge  
Carrer Bruc, 26 
08470 Sant Celoni 

       93 864 12 15  
puigcp@santceloni.cat 

 
3. Comunicar aquests acords a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 
 

4. Habilitar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat de l’acord pres.   

 
 

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL SEGUIMENT DE L’ESTAT 
SOCIOECOLÒGIC DEL CURS MITJÀ DE LA TORDERA PER A L’ANY 2014. 
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Vist l’expedient per a l’aprovació del conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els 
ajuntaments d’Hostalric, d’Arbúcies i de Sant Celoni per al seguiment de l’estat socioecològic 
del curs mitjà de la Tordera per a l’any 2014. 
 
Antecedents 
 
I- Els ajuntaments de Sant Celoni, d’Hostalric i d’Arbúcies han donat històricament suport a 
l’Observatori de la Tordera per al seguiment de les característiques biològiques i ambientals 
del curs mitjà del riu Tordera, mitjançant convenis de col·laboració i posteriors ampliacions 
amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
A partir de l’any 2011, l’Agència Catalana de l’Aigua va deixar de col·laborar amb 
l’Observatori de la Tordera, però els ajuntaments Sant Celoni, d’Hostalric i d’Arbúcies van 
continuar  encarregant la recollida de dades i l’elaboració d’informes de l’Observatori de la 
Tordera, per continuar disposant de mesures específiques de seguiment, que permetin fer 
propostes dels models de gestió i de protecció més adequats, en base a la Directiva Marc de 
l’Aigua. 
 
II- Per a 2014 es proposa la renovació del conveni de col·laboració conjunt entre els 
ajuntaments de Sant Celoni, d’Hostalric i d’Arbúcies i l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA), a partir del qual l’Observatori 
realitzarà els mostreigs i els informes per a les àrees de ribera dels municipis. 
 
III- El conveni estableix que les línies de col·laboració són el desenvolupament dels treballs 
de seguiment i monitoratge d’indicadors de biodiversitat, hidrogeològics i fisicoquímics a la 
conca de la Tordera, la consolidació del sistema d’informació (sistema de base de dades i 
sistema d’informació geogràfica) de la conca de la Tordera, i treballar en la proposta de 
projecte d’un centre de recerca i divulgació a la Corbadora i impulsar l’Observatori de la riera 
d’Arbúcies. 
 
El conveni indica que les actuacions a portar a terme per l’Observatori de la Tordera a través 
de l’ICTA, seran els treballs de camp anuals complets, així com informe dels resultats. 
 
S’estableix que l’ICTA portarà a terme l’actualització de les bases de dades i SIOT de 
l’Observatori de la Tordera, i que l’Ajuntament de Sant Celoni continua posant a disposició 
d’aquest projecte l’espai de can Bruguera a la Batllòria per a l’Observatori de la Tordera així 
com l’ús del laboratori de la Rectoria Vella i dels materials inventariables i fungibles propis del 
laboratori. 
 
IV- En el pacte setè del conveni es fa constar que l’aportació econòmica per aquest conveni 
serà de 12.009,90 euros dels quals 6.009,90 euros els aportarà l’Ajuntament de Sant Celoni, 
3.000 euros els aportarà l’Ajuntament d’Hostalric i 3.000 euros l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
V- En el pacte vuitè s’estableix que la facturació s’efectuarà el 50% a la signatura del conveni 
i el 50% restant a l’entrega del resultat final de l’exercici 2014. 
 
 
Vist l’informe favorable a l’aprovació del referit conveni per part de la tècnica de patrimoni 
natural municipal on fa constar que L’Observatori de la Tordera és un projecte de seguiment 
de paràmetres bioindicadors de l’estat del medi fluvial que opera des de l’any 1996 en 
col·laboració, entre altres institucions, amb l’Ajuntament de Sant Celoni. Les dades i 
informació sobre l’estat ecològic del riu Tordera permet a les institucions públiques, entitats i 
ciutadans conèixer el nivell de qualitat dels ecosistemes fluvials, valorar l’esforç de gestió del 
recurs aigua a la conca i proposar i executar mesures de gestió que afavoreixin l’ús 
sostenible i la millora d’hàbitats aquàtics. 
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La col·laboració en el desenvolupament d’un projecte d’àmbit supramunicipal de les 
institucions públiques locals, directament implicades en la gestió del seu territori, és una 
mesura estratègica i excel·lent per avaluar i fer propostes de gestió conjuntes que afavoreixin 
uns ecosistemes fluvials que no coneixen fronteres. La implicació de l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona en el projecte de 
l’Observatori és històrica i és la institució que garanteix el nivell científic del projecte. 
 
La tècnica municipal indica que la proposta econòmica cobreix les tasques proposades. El 
repartiment de la despesa entre els Ajuntaments d’Hostalric, Arbúcies i Sant Celoni es 
justifica pel fet que l’àrea  d’estudi coberta i el nombre de punts de mostreig i transsectes és, 
aproximadament, proporcional a la quantitat assignada a cada municipi. 
 
També indica que la partida pressupostària on s’ha d’imputar les despeses d’aquest conveni 
és la 07/172A0.22076 per un import de 6.009,90 euros IVA inclòs. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni a signar entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els ajuntaments 
d’Hostalric, d’Arbúcies i de Sant Celoni per al seguiment de l’estat socioecològic del curs mitjà 
de la Tordera per a l’any 2014. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’Ajuntament 
d’Hostalric, i a l’Ajuntament d’Arbúcies 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. 
 
 
8. APROVACIÓ DELS PREUS DE FACTURACIÓ DELS SERVEIS DE CESPA GR, PER A 
L’ELIMINACIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DURANT L’ANY 2014.  

 
L’ajuntament de Sant Celoni, des de l’obertura de l’abocador de Santa Maria de Palautodera i 
tancament de l’abocador municipal, aboca els residus del servei de recollida d’escombraries 
en el referit abocador. Aquest fet és degut a que el trasllat dels residus a altres abocadors 
molt més llunyans comportaria un augment substancial del cost del servei de recollida 
d’escombraries. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 7 de març de 1996 va designar l’abocador de 
Cespa GR, SA de Santa Maria de Palautodera a fi i efecte que el concessionari del servei de 
recollida domiciliària d’escombraries hi aboqui els residus sòlids urbans, Des d’aleshores i 
fins a l’any 2013, l’Ajuntament de Sant Celoni, ha aprovat els preus de facturació per a 
l’abocament de residus sòlids a l’abocador de Santa Maria de Palautodera, propietat de 
Cespa, GR, SA. 

 
Vist l’escrit presentat per Cespa Gr, amb registre d’entrada 2014/1782 de data 25 de febrer 
de 2014, comunicant que el preu per tona pel servei pel tractament dels residus sòlids urbans 
serà el de 37,70 euros/tona, (IVA i taxes d’abocador no inclosos). 

 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar el preu que l’empresa CESPA, GR, SA, facturarà durant l’any 2014 al següent tenor: 
 
Taxa d’abocador residus urbans    37,70€/tona 
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(IVA i taxes d'abocador no inclosos) 
 
 
9. APROVACIÓ DELS PREUS PUBLICS PER A LA PARTICIPACIÓ A LES FIRES “FIRA 
D’EN LONI”, “FIRA D’ARTESANIA” I “FIRA DE NADAL” ANY 2014. 
 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de preus públics per a la participació a la Fira d’en Loni, 
la Fira de Nadal i la Fira d’Artesania, fira que es faran a la Pl. de la Vila els propers 7 de juny, 6 i 
7 de desembre i 8 i 9 de novembre respectivament. 
 
Atès que els ens locals poden concertar els pactes, convenis o condicions que considerin 
adequats, sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona 
administració. 
 
Atès allò establer a l’a l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 88 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que tot i que la Fira d’artesania és una activitat deficitària es realitza per raons culturals i 
queda compensada pel superàvit de les altres dues fires. 
 
Vistos els informes emesos a l’efecte. 
 
A proposta de L’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics per a la participació a la Fira d’en Loni, la Fira de Nadal i la 
Fira d’Artesania, 
 

- Participació amb parada i dinamització:  20 € 
- Participació només amb parada: 30 € 

 
 
10. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL A LA SAGRADA 
FAMILIA DE BARCELONA 

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural a la 
Sagrada Família, Barcelona. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar l’art i l’arquitectura al conjunt 
de la població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord amb 
la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya,  
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
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Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural a la Sagrada Família, Barcelona, que és de 18 
euros per persona. 
 
11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA I 
NETEJA DELS ESPAIS VERDS PUBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI 

En els darrers anys s’ha constatat un creixement significatiu del nombre de zones verdes al 
municipi de Sant Celoni, com a conseqüència de la incorporació de nous sectors urbanitzats. 
 
Per atendre les necessitats de manteniment d’aquests espais verds, des de l’any 2003 
l’Ajuntament de Sant Celoni ve contractant una empresa externa que s’ocupa d’aquells 
treballs difícilment assumibles amb els recursos humans i materials propis de la Corporació. 
 
Atès que properament finalitzarà l’actual contracte, des de l’Àrea de Territori (àmbit d’Espai 
Públic) s’ha preparat un Plec de prescripcions tècniques que detalla l’objecte d’una nova 
contractació per al manteniment integral (jardineria i neteja) dels espais verds públics del 
terme municipal de Sant Celoni. 
 
La prestació d’aquest servei es considera necessària als efectes de complementar les feines 
pròpies de la colla municipal de jardineria i les tasques de l’empresa que presta el servei de 
neteja viària, assegurant d’aquesta manera l’adequada cobertura de la totalitat de les zones 
enjardinades del municipi. 
 
L’Alcaldia ha disposat que s'iniciï un expedient administratiu per a la contractació del servei 
de jardineria i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni, segons Plec 
de prescripcions tècniques redactat pel tècnic d’Espai Públic. Així mateix, com s’ha vingut 
fent d’un temps ençà, ha manifestat la voluntat de la Corporació de reservar l’adjudicació del 
contracte a empreses que tinguin constituït un Centre Especial de Treball, per tal d’afavorir  la 
inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i la igualtat d’oportunitats. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir i s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir el contracte, establint com a requisit per participar en la licitació la condició de tenir 
donat d’alta un Centre Especial de Treball, tal com preveu la disposició addicional cinquena 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per subvenir les 
despeses d'aquest contracte.  
 
L’article 10 del referit Text refós de la Llei de contractes del sector públic, indica que són 
contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o 
d’un subministrament.  
 
La contractació del servei de manteniment integral (jardineria i neteja) dels espais verds 
públics del terme municipal de Sant Celoni s’adequa a la definició d’aquest tipus de contracte. 
 
Segons informe del secretari municipal, atès que el valor estimat del contracte és de 
108.369,81 €, IVA no inclòs, el procediment aplicable és l’obert, amb publicitat al Butlletí 
oficial de la província i al perfil del contractant del web municipal, i correspon a la Junta de 
Govern Local l’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior adjudicació del 
contracte.  
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local  ACORDA: 
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1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
servei de jardineria i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació del servei.  
  
3. Publicar el corresponent anunci de licitació al Butlletí oficial de la província de Barcelona i 
al perfil del contractant del web municipal, als efectes de la presentació d’ofertes. 
 
 

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. 

Els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Celoni han constatat un increment de persones 
ateses que es troben en situació de risc d’exclusió social, com a conseqüència de la greu crisi 
econòmica en què es troba immers el nostre país.  
 
Durant els darrers anys el nombre de famílies en situació d’extrema pobresa i absolutament 
insolvents per mantenir una llar s’ha ampliat significativament, arribant a circumstàncies 
dramàtiques de no disposar de sostre. 
 
Atès que l’habitatge és clau per garantir la dignitat personal i els mínims de qualitat de vida, 
l’Ajuntament de Sant Celoni considera necessari promoure recursos que permetin atendre, si 
més no parcialment, els casos més aguts i urgents d’assistència en matèria d’habitatge. 
 
Per això, enguany el Ple municipal va aprovar l’expedient per a l’arrendament de 5 habitatges 
(4 a Sant Celoni i 1 a la Batllòria) amb l’objectiu de cedir el seu ús o sotsarrendar-los a 
famílies en situacions precàries. La licitació va concloure amb la signatura de 4 contractes 
privats de lloguer (3 a Sant Celoni i 1 a la Batllòria) atès que l’adjudicació del 5è contracte va 
quedar deserta. 
 
Vist l’abast de la problemàtica social en matèria d’habitatge, i malgrat que la cobertura de les 
necessitats no serà plena, es considera convenient que els Serveis Socials municipals puguin 
disposar de 2 habitatges més per alleugerir el número creixent de demandes. 
 
Des de l’Oficina municipal d’habitatge s’ha redactat un Plec de prescripcions tècniques que 
defineix les característiques dels habitatges a arrendar i s’han proposat uns criteris per 
seleccionar les ofertes més avantatjoses. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules 
administratives particulars regulador dels contractes d’arrendament. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 28.11.2013, va aprovar l’expedient de contractació 
per a l’arrendament per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de 2 habitatges per destinar a 
finalitats socials, així com la despesa corresponent. Alhora, es disposà l’obertura del 
procediment de licitació mitjançant procediment negociat amb publicitat. 
 
S’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del web municipal, anunciant la licitació dels 2 
contractes privats de lloguer, alhora que se n’ha fet difusió entre la ciutadania a través de la 
publicació municipal “L’informatiu”. 
 
En el termini reglamentari s’han rebut dues ofertes per optar a l’adjudicació dels contractes, 
les presentades per: 
 

• M. Rosa Rovira Pera, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge situat al carrer Sant 
Martí, 10, 1r A de Sant Celoni. 
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• M. Carme Lleonart Vilà, qui ofereix l’arrendament de l’habitatge situat a la Carretera 

C-35, 13, 2n 1a de Sant Celoni. 
 
La documentació administrativa presentada per ambdues licitadores s’ha considerat correcte i 
les ofertes s’han valorat tècnicament d’acord amb els criteris continguts a la clàusula 15 del 
Plec de clàusules administratives particulars, amb el següent resultat: 
 

Criteris de puntuació 

Ofertes 
Habitatge C/ 
Sant Martí 10, 1r 
A, propietat de 
M. Rosa Rovira 
Pera 

Habitatge Ctra. C-
35 13, 2n 1a, 
propietat de M. 
Carme Lleonart Vilà 

Proximitat a centres educatius (fins a 10 punts) 10,00 punts 10,00 punts 
Oferta econòmica (fins a 35 punts) - 2,80 punts 
Serveis i subministraments (fins a 50 punts) 10,00 punts 10,00 punts 
Superfície (fins a 25 punts)  4,00 punts 11,00 punts 
Distribució (fins a 50 punts) 20,00 punts 20,00 punts 
Situació dins l’edifici, si no disposa d’ascensor (de -15 a 5 
punts)  

- -5,00 punts 

Habitabilitat funcional (fins a 10 punts) - - 
Total (màxim 185 punts) 44,00 punts 48,80 punts 
 
Consta a l’expedient un informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 06.02.2014, segons 
el quals els dos habitatges reuneixen les condicions adequades per a ser arrendats. 
 
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en el seu article 151 (Classificació de les 
ofertes, adjudicació del contracte i notificació de l’adjudicació), 
  
A proposta de L’Alcaldia, per unanimitat la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar les ofertes presentades a la licitació per a l’arrendament per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni de 2 habitatges per destinar a finalitats socials, d’acord amb els 
criteris continguts al Plec de clàusules administratives particulars, al següent tenor: 
 
1 M. Carme Lleonart Vilà  Carretera C-35, 13, 2n 1a de Sant Celoni 48,80 punts 
2 M. Rosa Rovira Pera M.  C/ Sant Martí 10, 1r A de Sant Celoni  44,00 punts 
 
2. Requerir les licitadores per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, presentin la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, el títol de propietat de l’habitatge i la documentació que acrediti que estan al corrent 
de pagament amb les companyies subministradores de serveis.  
 
3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar els dos contractes 
privats d’arrendament a les persones esmentades, pels següents imports: 

 
- M. Rosa Rovira Pera: 3.000 € de renda anual, exempts d’IVA, a dividir en 12 mensualitats 
- M. Carme Lleonart Vilà: 2.880 € de renda anual, exempts d’IVA, a dividir en 12 mensualitats 
 
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 dels dos contractes privats. 
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13. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SIGNAT AMB 
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ 
DE LA COBERTA DEL CAFÉ DE L’ATENEU MUNICIPAL 

La Junta de Govern Local, en sessió de 18.07.2013, va aprovar inicialment el projecte tècnic 
d’obres de reparació de la coberta del cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, situat a la Carretera 
Vella 25 d’aquesta vila, projecte redactat per l’Àrea municipal de Territori. L’aprovació va 
quedar elevada a definitiva en data 13.09.2013.  
 
L'objecte del projecte és garantir la resistència i l’estabilitat de l'estructura de l’edifici en les 
situacions previstes per la normativa i, en especial, pel que fa a la protecció contra incendis. 
 
Atès que cal dotar l’edifici del cafè de l’Ateneu de la seguretat estructural adient, a proposta de 
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 26.09.2013, va aprovar l’expedient per a la 
contractació de les obres contingudes al referit projecte tècnic. 
 
Prèvia tramitació de l’expedient, en data 26.11.2013 es va signar un contracte entre 
l’Ajuntament de Sant Celoni i Construccions Deumal SA per a l’execució de les obres de 
reparació de la coberta del cafè de l’Ateneu municipal, amb un preu de 91.465,39 €, IVA no 
inclòs, i un termini d’execució de 6 mesos. 
 
Malgrat que el projecte preveu desmuntar el fals sostre decoratiu de la sala i deixar a la vista 
l'estructura de fusta que suporta la coberta, l'Àrea de Cultura i Educació ha emès un informe 
de data 24.02.2014 exposant diferents motius que han fet considerar la conveniència de 
mantenir el fals sostre del cafè de l’Ateneu, bàsicament el seu valor emocional i nostàlgic i el 
fet que sigui un dels elements que marca el caràcter únic de la sala. En l’informe es proposa 
que, si l’execució de les obres ho permet, es conservi el fals sostre original i, si això no és 
possible, es conservin els travessers del sostre original i en una segona fase d'intervenció es 
defineixi tècnicament l'adequació del fals sostre conservat a les normes aplicables o bé 
s’instal·li una replica del mateix, si s’escau, en base als nous usos i funcionalitats de l’espai. 
 
En data 06.03.2014 l’arquitecte municipal ha emès un informe explicant que, gràcies a l’ús de 
tècniques de treball més acurades, durant l’execució de les obres s'està aconseguint no 
afectar el fals sostre existent, contràriament a les previsions del projecte. Un cop determinada 
l'opció de recuperar el fals sostre, ja sigui el mateix o un de característiques similars, s’ha fet 
una revisió de com afecta això a les previsions del projecte, tant pel que fa a partides que no 
calgui executar com a partides no previstes i necessàries per complir amb l'objecte del 
projecte, que és garantir la resistència i estabilitat de l'estructura en les situacions previstes 
per la normativa i, en especial, la protecció d'incendis. 
 
Així, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal, caldrà eliminar les partides següents: 
 
  5.01  Treure corretges d'acer           4.385,52 € 
  7.01  Corretges de fusta  3.891,72 € 
01.01  Retirada de mobiliari     386,52 € 
01.02  Protecció dels elements fixes  1.005,76 € 
03.02  Desmuntatge de la instal·lació d'enllumenat  465,19 € 
03.03  Retirada restes d'instal·lacions  1.719,36 € 
03.04  Desmuntar el fals sostre decoratiu existent   3.249,72 € 
09.01  Retirada de la zona de treball  2.052,32 € 
          Total            17.156,11 €  
 
I serà necessari crear dues partides no contemplades al projecte: 
  
 7.06  Execució tractament protecció foc corretges   5.070,67 €  
 8.04  Repicat i arrebossat  part façana  3.470,40 € 
          Total         8.541,07 € 
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El preu final del contracte quedarà de la següent forma: 
 

Preu de licitació (IVA no inclòs) 113.120,31 €  
Preu d'adjudicació (IVA no inclòs) 91.465,39 €   
Coeficient d'adjudicació 0,808567356    
Coeficient de baixa (1 – coeficient 
d’adjudicació) 0,191432644  

   
Partides eliminades   17.156,11 €  
Partides de nova creació   8.541,07 €  
Modificació del pressupost execució 
material - 8.615,04 €  

   
Pressupost execució material (IVA no inclòs) 95.059,08 €  
Modificació  - 8.615,04 €  
Pressupost execució material modificat 86.444,05 €  
19% Despeses generals + Benefici industrial 16.424,37 €  
Pressupost projecte modificat 102.868,42 €  
   
Baixa segons coeficient (0,191432644) 19.692,37 €  
Preu contracte modificat (sense IVA) 83.176,04 €  
Preu contracte inicial (sense IVA) 91.465,39 €  
Diferència preu contracte (sense IVA) 8.289,35 € (9,06%) 

 
Com s’observa, el preu del contracte es redueix en 8.289,35 €, IVA no inclòs, un cop aplicada 
la mateixa baixa ofertada en la licitació, el que representa una disminució del 9,06% respecte 
de l’import inicial del contracte, que era de 91.465,39 €, IVA no inclòs. 
 
Segons informa l’arquitecte municipal, malgrat s'hagués previst en el seu moment, aquesta 
modificació contractual no hauria variat el procediment de licitació. Així mateix, no està 
inclosa en els supòsits de l'article 105.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic que impedeixen la modificació del contracte. La causa de la modificació es pot 
considerar com una de les descrites en l'article 107.1.b per respondre a causes de caràcter 
històric i social conegudes després de la redacció i aprovació del projecte. D’altra banda, la 
modificació no altera les condicions essencials del contracte i pretén només resoldre la 
necessitat objectiva plantejada un cop iniciats els treballs, mantenint les prestacions i l’objecte 
del contracte. 
 
La mercantil Construccions Deumal SA ha manifestat per escrit la seva conformitat a la 
modificació contractual proposada. 

 
Fonaments de Dret: 

  
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, articles 105 a 108 Modificació dels contractes i 234 (Modificació 
del contracte d’obres)). 
- Plec de clàusules administratives particulars del contracte. 

 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la incorporació dels següents preus contradictoris en el pressupost del projecte 
tècnic de reparació de la coberta del cafè de l’Ateneu de Sant Celoni, redactat per l’Àrea 
municipal de Territori i aprovat definitivament en data 13.09.2013: 
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7.06 ml d’execució d'un tractament de protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica, 
corretges d'acer existents actualment recolzades sobre les encavallades de fusta i murs de 
càrrega, amb projecció de morter de vermiculita R-30 o sistema de garantia equivalent, sobre 
superfície convenientment preparada amb malla metàl·lica o equivalent, per a una resistència 
o comportament al foc de 30 minuts d'acord amb DB SI. Incloses totes les operacions 
preparatòries, mitjans auxiliars o qualsevol altre concepte necessari per a la seva execució 
degudament certificada. Mesurat per metre lineal de corretja realment protegida en les 
condicions indicades, no s'abonarà cap quantitat sense disposar del certificat d'aplicació amb 
plena validesa i sense condicions de cap tipus." 
 

Amidament:        18 uts x 18,4 ml/ut = 331,20 ml 
Preu unitari: 15,31 €/ml 
Preu partida: 15,31 €/ml * 331,20 ml = 5.070,67 € 

 
8.04 m2 de treballs per a repicat de l’arrebossat existent en mal estat de la façana de 
l’Ateneu, i posterior  arrebossat amb morter de ciment portland incloent la part proporcional 
de bastida , recollida, càrrega i trasllat de runa a l’abocador i qualsevol altre operació o 
element auxiliar necessari per a la correcta execució de la unitat d'obra considerant 
especialment que la superfície de treball té un fort pendent transversal ja que correspon a la 
coberta del cafè. 

 
Amidament: 18 m x 4 m = 72 m2 
Preu unitari: 48,20 €/m2 
Preu partida: 72 m2 x 48,20 €/m2 = 3.470,40 € 

 
2. Modificar el contracte administratiu subscrit amb Construccions Deumal SA per a 
l’execució de les referides obres, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en 
data 06.03.2014, als efectes d’incorporar els preus de nova creació i la supressió de les 
partides abans descrites, amb la finalitat de permetre la conservació del fals sostre existent a 
l’edifici del cafè de l’Ateneu. 
 
3. Determinar que el preu del contracte es reduirà en la quantitat de 8.289,35 €, IVA no 
inclòs, respecte del preu inicial del contracte, que era de 91.465,39 €, IVA no inclòs, un cop 
aplicada la mateixa baixa ofertada per l’adjudicatari en la licitació.  
 
4. Notificar aquest acord a Construccions Deumal SA per al seu coneixement, amb indicació 
dels recursos a què tingui dret. 
 
5. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord. 
 
 
14. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI PER A L’ANY 2014 

 
Els serveis socials són un dels sistemes de l’estat de benestar, conjuntament amb la 
seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les 
polítiques d’habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt 
d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, 
posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les 
persones. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni considera necessari, per subvenir a les necessitats socials 
detectades en el municipi, la concessió de subvencions i ajuts per pal·liar en la mesura del 
possible dites necessitats. Per això, s’han elaborat unes bases per a la concessió d’ajuts 
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socials amb l’objectiu d’emmarcar els tipus d’ajust o prestacions de caràcter econòmic, 
d’establir les condicions d’accés per a ser-ne beneficiari així com els criteris de valoració de 
les demandes d’ajut que es reben per part de la ciutadania. 
 
Els ajuts a què fan referència les bases d’ajuts socials són prestacions econòmiques 
d’urgència social de concessió directa i altres prestacions en règim de concurrència 
competitiva. 
 
Els tècnics de les àrees de Serveis a les Persones i, Cultura i Educació han informat sobre 
les necessitats actuals indicant que els ajuts s’haurien d’estructurar d’acord amb les taules 
següents: 
 

 
 

Ajuts d’urgència social 
 

Ajut 
Import consignat 

pressupostàriament
 

Termini de sol·licitud 
 

Accés o manteniment a l’habitatge 
habitual i/o de les despeses 
derivades del mateix 

 
 
 
 
Import: 97.135,00 € 
 
 

Partida 
pressupostària: 
04 231A0 480 

 

 
Durant tot l’any 

Desemparament i manca de recursos 
de caràcter urgent 
Salut i atenció sanitària 
Desplaçaments habituals per 
necessitats formatives o d’atenció 
sanitària 
Necessitats bàsiques d’alimentació, 
higiene, roba i calçat 
Atenció als infants i adolescents 
Suport a la integració sòciolaboral 
 
 

 
Ajuts socials en règim de concurrència competitiva 

 

Ajut Import consignat 
pressupostàriament 

Termini ordinari de 
sol·licitud 

Matriculats 
fora de 
termini 

 

Material escolar, llibres, 
material curricular i 
continguts digitals de P3 
a 4T d’ESO 

 
13.100 € 

07 324H0 481 
 

20.000 € 
07 324H0 489 

 

Del 5 al 20 de maig 

 
 
 
 

Durant tot el 
curs 

Tractaments (psicològic o 
logopèdic) per al servei 
d’assistència 
multiprofessional 

78.501 € 
04. 231B0 2276 Durant tot l’any 

Activitats d’estiu 
8.500 € 

07 324I0 481 
 

Del 5 al 20 de maig 

Projecte xarxa 10.000 € Durant tot el curs 
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07 324 G0 481 

Escola de música i teatre 

7.500 € 
07 324 D0 481 

Alumnat actual:
Del 31 de març al 11 
d’abril 
Alumnat nou: 
Del 20 al 31 de maig 
 

Educació i material d’adults 
 

6.000 € 
07 324F0 481 

Alumnat actual:
Del 4 al 13 de juny 
Alumnat preinscrit amb 
plaça: 
Del 7 al 19 de juliol 
Alumnat preinscrit sense 
plaça: 
Del 23 al 25 de juliol 
Alumant no preinscrit: 
Idiomes : 18 i 19 de 
setembre 
Resta d’ensenyaments: 
Del 2 al 5 de setembre 

1r cicle d’educació infantil 50.000 € 
07 324E0 480 

Del 16 al 20 de juny 

Menjador 
 

50.000 € 
04 231A0 480 Durant tot el curs 

 
Fonaments de dret: 
 

• Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local. 
• D.Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya 
• Llei 12/2009 d’educació de Catalunya 
• Llei 12/2007 de serveis social 
• Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions 
• Ordenança municipal de subvencions 
• Bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per a 

Junta de Govern Local de 13 d’abril de 2011. 
 

Vist l’informe tècnic emès per l’àrea de Cultura, 
 

A proposta de les regidores de les àrees de Serveis a les Persones i, Cultura i Educació, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
 Aprovar la convocatòria dels ajuts socials per a l’any 2014. 
 

1. Publicar la convocatòria al BOP. 
2. Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en DRET sigui necessari per a 

l’efectivitat i execució d’aquest acord. 
 

 

15. JUSTIFICACIÓ DE DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’INSTITUT 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.  
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’Institut Baix Montseny, una subvenció per import de 3.200,00.-euros, per portar 
a terme el projecte “Colònies i treball de síntesi”, dins la modalitat 1: Activitats de Centres 
educatiu i AMPES. 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’Institut 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 
• 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 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’Institut Baix Montseny, 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 3.200,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, a l’Institut Baix Montseny. 
 
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, CONCEDIDA A L’INSTITUT 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 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’Institut Baix Montseny, una subvenció extraordinària per import de 6.000,00.-
euros, per portar a terme el projecte “Equipar el cicle formatiu de grau superior de 
Mecatrònica”. 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’Institut 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 
• 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 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’Institut Baix Montseny, 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 6.000,00.-euros, atorgada 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre  de 2013, a l’Institut Baix 
Montseny. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 3.000,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A LA 
CORAL BRIANÇÓ. 
 
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 27 de juny de 2013, va prendre l’acord d’atorgar, 
a la Coral Briançó, una subvenció per import de 1.955,00.-euros, per portar a terme el 
funcionament general de l’entitat, dins la modalitat 3: Activitats Culturals. 
 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, la Coral Briançó, 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  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 Coral Briançó, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 27 de juny de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.955,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 27 de juny de 2013, a la Coral Briançó. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 977,50.-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 LA 
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 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 28 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a la Colla de Geganters i Grallers de Sant Celoni, una subvenció per import de 
2.890,00.-euros, per portar a terme el projecte “Trobades de Gegants”, dins la modalitat 3: 
Activitats Culturals. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, la Colla de Geganters i Grallers de 
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 Cultura i Educació. 
 
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 Colla de Geganters i Grallers de Sant 
Celoni, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 2.890,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013, a la Colla de Geganters i 
Grallers de Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.445,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA 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 per import de 3.000,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Participació campionat quarta catalana”, dins la modalitat 6: 
Activitats esportives. 
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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 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 Esportiu 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 3.000,00.-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 1.500,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, en 
dono fe. 
 
 
L’alcalde                                            Secretari accidental 
Joan Castaño Augé       Albert Puig Tous 
 
 
 


