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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOV ERN LOCAL 

DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 11/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 de juliol de 2014 
Inici: 20:15 hores 
Fi: 20:30 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  
            
Excusen la seva assistència: Júlia de la Encarnación Gómez i 
                  osep Capote Martín           PSC  
 
 
 
Secretari municipal:       Ramon Oriol Grau     
 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors Lechuga García      CiU  

Gerard Masferrer Marfil     CUP 
              Maria Carmen Montes Azcutia    ICV  
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de recollida i transport d’escombraries  
 
3. Aprovació de preus públics per a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu 
d’instruments que composen el Banc d’instruments del Centre Municipal d’Expressió – 
Ateneu, per al curs 2014-2015 
 
4. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia, per la qual es va aprovar el text i la subscripció del 
conveni per la redacció d’un Pla local de seguretat viària. 
 
5. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia, per la qual es va aprovar un conveni per a la   
Realització del programa Treball i formació adreçat a persones en situació d’atur. 
 
6. Aprovació del projecte tècnic per a l’adequació de l’equipament municipal Ateneu, a la 
normativa contra incendis per a ús polivalent. 
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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. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SER VEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA I ORGÀNICA DELS RE SIDUS MUNICIPALS 
EN CONTENIDORS AL CARRER I DE LA RECOLLIDA SELECTIV A PORTA A PORTA I 
TRANSPORT DE PAPER CARTRÓ I RESIDUS VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT 
CELONI 
 
 
El Ple de 29.12.2003 va adjudicar a la mercantil Concesionaria Barcelonesa SA el contracte 
de gestió dels serveis públics de recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria 
orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i de la neteja viària de Sant Celoni, pel termini 
comprès entre la signatura del contracte i el 31.12.2010, preveient-se possibles pròrrogues 
per dos anys i sis mesos, transcorreguts els quals el contractista podrà abandonar el servei 
sense cap més tràmit que comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament amb un mes d’antelació. 
Per acord de les parts, s’han dut a terme les pròrrogues previstes. 
 
Des de fa un temps, l’equip de govern ha encetat un procés de reflexió i estudi per avaluar els 
diferents models de prestació del servei de recollida de residus i els respectius costos, als 
efectes de determinar quin seria el millor sistema aplicable al municipi de Sant Celoni. 
 
Per la seva complexitat, aquest procés s’està allargant en el temps, motiu pel qual per 
resolució de l’Alcaldia de 10.06.2013 es determinà que, en aplicació d’article 5 del Plec de 
condicions jurídiques, econòmiques i administratives particulars que regeix el contracte i del 
que disposa l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, procedeix la continuïtat del contracte formalitzat amb Concesionaria Barcelonesa 
SA (actualment Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL), amb 
efectes a partir del dia 01.07.2013 i fins que un nou contractista es faci càrrec del servei. 
 
Per a la nova contractació els serveis de neteja viària i el de recollida i transport de residus  
s’han desglossat en dos, atès que son susceptibles de prestacions i models independents, i 
que l’anterior contracte es va qualificar de gestió de serveis però actualment, d’acord amb la 
doctrina de la UE s’han de qualificar de contractes de serveis. El contracte relatiu a la neteja 
viària es va adjudicar en el ple de 29.4.2014, i el de recollida i transport de residus, es el que 
ara es proposa aprovar per iniciar la licitació. 
 
Des de l’Àmbit d’Espai Públic s’ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques 
que defineix l’objecte i les característiques de la prestació. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el corresponent Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regular la contractació del servei, d'acord amb el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Segons informe del secretari municipal i atès el valor estimat del contracte, el procediment 
d’adjudicació aplicable és l’obert, amb regulació harmonitzada, i correspon a la Junta de 
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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: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, 
tramitació ordinària i regulació harmonitzada, del servei de recollida i transport de les 
fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al carrer i de la recollida 
selectiva porta a porta i transport de paper cartró i residus voluminosos al municipi de Sant 
Celoni 
  
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 al Diari oficial de la Unió Europea i a altres publicacions 
oficials que legalment correspongui, per tal que les persones físiques o jurídiques 
interessades es puguin presentar a la licitació del contracte. 
 
4. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
5. Facultar l’alcalde tant àmpliament com de Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a la efectivitat i execució del contracte. 
 
 
3. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS 
 
A partir del proper mes de setembre s’iniciarà un nou curs del Centre Municipal d’Expressió – 
Escola de Música i Escola de Teatre. 
 
L’Àrea de Cultura ha realitzat l’estudi econòmic i financer per a l’aprovació de preu públic per 
a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu d’instruments que composen el Banc 
d’instruments del Centre Municipal d’Expressió – Ateneu, per al curs 2014 – 2015. 
 
Els costos aplicats per a la redacció del text de preus públics ha estat: 

− Amortització d’acord amb la vida útil prevista de cada instrument 
− Despeses de manteniment 8,00 € sobre el valor actual de cada instrument 
− Despeses d’administració 5,50 € sobre el valor actual de cada instrument 

 
Es considera adequat que el preu públic sigui únic per a tots els instruments que composen el 
Banc d’instruments. A tal efecte es proposa com a forma de càlcul el sumatori del promig de 
despeses d’amortització (A), despeses de manteniment (m) i despeses d’administració (ad). 
 
 

Tarifa = A+ m+ ad 
 

On:  
 

A =    67,66 € 
m =   14,15 € 
ad =    9,73 € 

 
Per tant, es proposa com a tarifa del preu públic 91,54 €/curs escolar arrodonit a la unitat 
superior, és a dir: 92,00 €/curs escolar. 
 
Fonaments de dret 
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D’acord amb els articles 41 a 47 de RD Leg. 2/2044 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 6 reguladora dels preus 
públics, 
 
 
Vistos els informes tècnics emesos a l’efecte. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 

1. Aprovar preu públic per a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu 
d’instruments que composen el Banc d’instruments del Centre Municipal d’Expressió 
– Ateneu, per al curs 2014 – 2015. 

 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament con en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 

execució d’aquest acord. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DA TA 21 DE JULIOL DE 2014, 
PER LA QUAL ES VA APROVAR EL TEXT I LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE SANT CEL ONI PER A LA REDACCIÓ 
D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA.   
 
<< Sant Celoni, 22 de juliol de 2014 
 
Signatura d’un Conveni amb el Servei Català de Trànsit relatiu a la redacció d’un Pla Local de 
Seguretat Viària.  
 
Fets 
 
Amb data 21 de juliol de 2014, el regidor de Seguretat Ciutadana ha emès la proposta que es 
transcriu a continuació:  
 
“El Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març pel qual s’aprova el text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat Viària, atribueix als municipis 
competències en matèria  de ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva 
titularitat, així, com la seva vigilància per mitjà d’agents propis, la denúncia de les infraccions 
que es cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui atribuïda expressament a una altra 
administració.  
 
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, atribueix també a les policies locals de 
Catalunya la funció, entre d’altres, de dur a terme les actuacions destinades a garantir la 
seguretat viària en el municipi.  
 
En el marc de les seves competències en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, 
la Generalitat de Catalunya i seguretat viària, coopera amb els municipis en l’elaboració de 
plans locals de seguretat viària.  
 
A Catalunya, un elevat nombre dels accidents amb víctimes té lloc en zones urbanes. Els 
Plans Locals de Seguretat Viària, redactats amb criteris homogenis però adaptats a les 
característiques i problemàtiques pròpies de cada localitat, són una eina per reduir 
accidentalitat en l’àmbit urbà i preservar la seguretat a la via pública.  
 
Per tot el que s’ha indicat, es proposa la signatura  d’un conveni a l’efecte amb el Servei 
Català de Trànsit per a l’elaboració. S’adjunta esborrany del conveni en qüestió.” 
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En conseqüència, estimant convenient l’elaboració i posterior execució i seguiment d’un Pla 
Local de Seguretat viària per a les vies urbanes del municipi, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el text i la subscripció del conveni entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària.  
 
Segon.  Sotmetre aquesta resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació.>> 
 
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2014, per la que es va aprovar el text 
i la subscripció del conveni entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni per a 
la redacció d’un Pla Local de Seguretat viària. 
 
 
5. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PER A LA R EALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 2014 
 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció per a l’any 2014. 
 
Vista la resolució d’alcaldia de 24 de juliol de 2014 d’aprovació d’aquest conveni. 
 
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 establert 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. 
 
Vistos els informes emesos a l’efecte. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 24 de juliol de 2014 que contenia els següents acords: 

1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 
la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. 

 
2. Aprovar el pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental de 3.959,49 € 

corresponents al 20% de la previsió del cost total del projecte 
2014/PIRMI/SPO/0011/EX02 Suport a l’atenció del ciutadà i manteniment dels 
equipaments municipals de Sant Celoni 

 
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
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6. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÉCNIC PER A L’AD EQUACIÓ DE 
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL ATENEU, A LA NORMATIVA CONTR A INCENDIS PER A UN 
ÚS POLIVALENT.  
 
L’equipament municipal Ateneu situat a la carretera Vella número 25 de Sant Celoni ha sofert 
vàries actuacions des de la seva data inicial de construcció. 
 
Els projectes d’execució que contemplaven la reforma i rehabilitació de l’edifici de l’Ateneu en 
tres fases van ser aprovats en els anys consecutius 1991, 1992 i 1993. 
 
Pel que fa a la normativa contra incendis, en data 14.05.2002, la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Regió 
d’emergències Metropolitana Nord, va emetre informe favorable en referència a la seguretat 
de l’equipament, segons R.S. 6021S-5628/2002, en referència el projecte tècnic d’adequació i 
ampliació de l’Ateneu de Sant Celoni, per un ús de centre cívic, Ateneu, casal, establiment 
social. 
 
El projecte tècnic de reforma de l’Ateneu municipal i construcció de l’escola municipal de 
Música amb la incorporació de les determinacions del projecte de legalització de l’activitat de 
centre cultural i teatre i altres dependencies de l’Ateneu Municipal i el Pla d’evacuació 
d’aquestes dependències, així com els condicionants específics imposats pel Servei 
Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya en la seva resolució de data 
21.11.2002 va ser aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament en sessió de 17.12.2002. 
 
En data 2 de juny de 2005,  Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Interior, Regió d’emergències Metropolitana Nord, va emetre 
informe favorable en referència a les condicions de seguretat contra incendis que demana la 
legislació vigent per poder exercir l’activitat, segons R.S. 0269S/6.106/2005, de les activitats 
del centre elemental d’ensenyament de música (Escola de Música), sala polivalent i un edifici 
auxiliar a l’edifici de l’Ateneu Municipal.   
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha contractat amb l’enginyer industrial Xavier Pascual 
Mollfulleda la redacció del projecte tècnic per a l’adequació de l’equipament municipal 
Ateneu, a la normativa contra incendis per a un ús polivalent que ha estat redactat amb data 
de juny de 2014. 
 
L’objecte d’aquest projecte és definir i actualitzar les mesures correctores referents a 
evacuació en tot l’edifici per garantir la compatibilitat de les activitats que es desenvolupen en 
ell, definir i actualitzar les mesures correctores referents a les instal·lacions contra incendis a 
implantar a l’Ateneu (en base a l’aforament màxim permès de les sales per l’ús i de 
cadascuna de les plantes respectives de l’equipament) i definir els paràmetres màxims 
d’ocupació en el Bar, així com el flux de persones que poden ser evacuades a traves d’ell, 
per tal de servir de base en la redacció del projecte de remodelació d’aquet espai, en fase 
d’execució. 
 
L’import del pressupost d’aquest projecte és de 86.913,93 euros IVA inclòs. 
 
El tècnic municipal ha emès informe de data 22.07.2014 envers el projecte on indica que a 
més de les actuacions esmentades el projecte contempla altres actuacions a raó del càlcul de 
flux d’evacuació de les activitats que són: sistema d’extinció automàtica de la part de 
l’escenari, automatització del teló tallafoc, instal·lació dintre de l’escenari de detecció i 
antesales prèvies, canvi de BIE 45 a BIE 25 e instal·lació de ramals nou del sistema d’extinció 
de les BIE25, obertures més amples en la zona primària del Teatre i instal.lació de portes 
noves en les vies d’evacuació.  
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El tècnic municipal indica que degut als tres àmbits establerts dintre de l’equipament, Teatre, 
Escola de Música i Bar, i tenint en compte que els usos que s’estan desenvolupant, són usos 
municipals, de pública concurrència i que aquests, necessiten les seves mesures correctores, 
en el vector incendis que la majoria estan implantades en l’actualitat i algunes estan 
obsoletes per envelliment del material, per això s’ha redactat el projecte de l’adequació de 
l’equipament municipal Ateneu, a la normativa de contra incendis, per un ús polivalent i poder 
garantir la seguretat de les persones dintre de l’equipament. 
 
S’està intentant millorar, aquestes mesures correctores implantades en l’actualitat, modificant 
en alguns casos sortides i direccions de fluxos de persones, per poder millorar l’evacuació. 
 
També indica que segons les modificacions i la adaptació i manteniment d’aquestes mesures 
correctores és preceptiu que sigui informat aquest projecte per la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil, Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Regió 
d’emergències Metropolitana Nord. 
 
 
Fonaments de dret 
 
El referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries i li és d’aplicació l’article 234 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès allò assenyalat a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya respecte als projectes d’obres. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el projecte tècnic per a l’adequació de l’equipament municipal 
Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús polivalent, amb un pressupost de 
86.913,93 euros IVA inclòs. 
 
Segon. Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i 
suggeriments. Cas que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense 
necessitat de cap altre acord. 
 
Tercer.  Trametre còpia del projecte a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,  Regió d’emergències Metropolitana 
Nord per tal que emetin l’informe preceptiu envers prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis. 
 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                             Secretari municipal 
Joan Castaño Augé       Ramon Oriol Grau 
 
 
 
 
 
 
 


