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

DEL DIA 15 DE MAIG DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 7/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 15 de maig de 2014 
Inici: 17:32 hores 
Fi: 17:55 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 
            Josep Capote Martín PSC  
            
 
Excusa la seva assistència: Jaume Tardy Martorell PSC  
 
Secretari accidental:       Albert Puig Tous     
Interventor :  Joan Muntal Tarragó 
 
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 denegació de llicència de parcel·lació 
 
3. Aprovació de l’acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar 
Social” en el marc del catàleg de concertació 2014. 
 
4. Aprovació de preus públics per la Sortida cultural: Vic, la catedral i el Museu Episcopal, 
seguint les petjades de Bernat Martorell. 
 
5. Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats pel segon trimestre 
de 2014 del centre de Formació i ocupació del Baix Montseny.  
 
6. Aprovació de preus públics per a l’activitat XIM. Centre de titelles de Lleida – alumnes 
de P2 de l’escola Bressol municipal El Blauet. 
 
7. Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats per la Unió 
Batllorienca per el segon trimestre de 2014. 
 
8. Aprovació de la justificació de subvencions de diverses entitats del municipi. 
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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. DONAR COMPTE D’UNA DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA DE PAR CEL.LACIÓ 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de parcel·lació atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una denegació de  llicència de parcel·lació 
atorgada des de l’última sessió: 

 

Data 
 

Exp. 
 

Adreça 
 

Concepte 

23/04/14 
 

I-26/14 
 

C/ Sant Fermí, 1 
 

Denegar llicència de parcel·lació  

 
 
3. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE 
L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ 2014 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” DE LA D IPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
La Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB, en data 28 d’abril de 2014, l’anunci sobre 
l’aprovació del recurs econòmic consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de 
benestar social", en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015"  en el qual es relaciona la concessió del fons de prestació 
d’acord amb els criteris de distribució establerts per aquest organisme. 
 
Al municipi de Sant Celoni, segons el seu nombre d’habitants, li correspon la quantia de 
48.919,38 €. 
 
Per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els ajuntaments beneficiaris manifestin, 
expressament, l’acceptació del suport a través del model normalitzat que s’adjunta a 
l’expedient, com a molt tard el 15 de juliol de 2014. 
 

Atès que des de l’àmbit de Comunitat s’informa favorablement respecte de la idoneïtat 
d’acceptar el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” de la Diputació de 
Barcelona. 

A proposta de la regidora de l’àmbit de Comunitat de l’Àrea de Serveis a les Persones, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

1. Aprovar l’acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, 
en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” de la Diputació de Barcelona. 
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2. Comunicar, a la Diputació de Barcelona, l’acceptació del suport, a través del model 
normalitzat que s’acompanya a l’expedient, com a molt tard el 15 de juliol de 2014. 

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

 
4. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER LA SORTIDA CULTUR AL: VIC, LA CATEDRAL I 
EL MUSEU EPISCOPAL, SEGUINT LES PETJADES DE BERNAT MARTORELL. 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural: Vic: la 
ciutat, la catedral i el Museu Episcopal, seguint les petjades de Bernat Martorell. 
 
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: 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural: Vic: la ciutat, la catedral i el Museu Episcopal, 
seguint les petjades de Bernat Martorell, que és de 22 euros per persona. 
 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PEL SEGON TRIMESTRE DE 2014 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX 
MONTSENY.  
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats i tallers 
organitzats pel segon trimestre de 2014 del Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny. 
 
El tècnic de referència ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
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 Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
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Aprovar els preus públics per a l’activitat del primer trimestre de 2014, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
MANIPULADOR D’ALIMENTS 
Horari: divendres 9 i 16 de maig, de 18 a 21h (2 sessions) 
Ingressos (17 participants):                      374,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        22,00€ 
 
CURS BÀSIC DE JARDINERIA 
Horari: dimarts de 19h a 21h (10 sessions) 
Ingressos (8 participants):           736,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                         92,00€ 
 
EDUCADOR AMBIENTAL 
Horari: dilluns de  de 19h a 21h (7 sessions) 
Ingressos (8 participants):           488,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                         61,00€ 
 
MONITOR  DE LLEURE  INFANTIL I JUVENIL 
Horari: de dilluns a divendres de 17.30h a 21:30h (del 22 d’abril al 10 de juny). 
Ingressos (25 participants):         5.200.00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        208,00€ 
 
FARMACIOLA  NATURAL 
Horari: dimarts de 19h a 21h. 
Ingressos (8 participants):           264,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        33,00€ 
 
 
6. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A L’ACTIVITAT XIM . CENTRE DE TITELLES DE 
LLEIDA – ALUMNES DE P2 DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPA L EL BLAUET. 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’organitzen les activitats d’arts escèniques per a les llars 
d’infants i escoles del municipi. 

 
Atès l’informe de l’Àrea de Cultura en el qual es proposen els preus públics per a l’activitat 
Cabaret Patufet de la Companyia Samfaina de colors per als alumnes de  P2 de l’Escola 
Bressol Municipal El Blauet. 

 

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 
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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 del següent acord. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic de  5 euros de l’activitat d’arts escèniques: 
 
Títol de l’espectacle: Xim. Centre de titelles de Lleida 
Data:7 de maig de 2014, a les 9:45 h 
Quantitat d’alumnes:60 alumnes de P2 de l’Escola Municipal El Blauet 
 
 
7. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PER LA UNIÓ BATLLORIENCA PER EL SEGON TRIMESTRE DE 2014. 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats de la Unió 
Batllorienca. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
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: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del 2n trimestre de 2014, de la Unió Batllorienca, 
amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
Taller de dansa  
Proposta de preu públic a aprovar_______________________________________ 11,66 € 
(maig i juny de 2014) 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE D IVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AAVV CAN COLL 
 
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 26 de setembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AAVV Can Coll, una subvenció per import de 850,00.-euros, per portar a terme 
el projecte “Festes de l’Associació”, dins la modalitat 4: Activitats de dinamització cívica dels 
barris. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AAVV Can Coll, 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’AAVV Can Coll, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 26 de setembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 850,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013, a l’AAVV Can Coll. 
 
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, CORRES PONENT A L’ANY 2013, 
CONCEDIDA AL CLUB FUTBOL SALA 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 26 de setembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Futbol Sala Sant Celoni, una subvenció extraordinària per import de 
1.140,00.-euros, per portar a terme el projecte “Creació de les noves categories de base”. 
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En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Futbol Sala 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 import 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 Futbol Sala Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció de 1.140,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013, al Club Futbol Sala Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 570,00.-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 FUTBOL SALA 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 26 de setembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Futbol Sala Sant Celoni, una subvenció per import de 1.360,00.-euros, per 
portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Futbol Sala 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. 
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A proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Futbol Sala Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 1.360,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 26 de setembre de 2013, al Club Futbol Sala Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 680,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRES PONENT A L’ANY 2013, 
CONCEDIDA A LA PENYA BARCELONISTA 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 Penya Barcelonista Sant Celoni, una subvenció extraordinària per import de 
3.000,00.-euros, per portar a terme el projecte “Consolidació de l’equip amateur”. 

 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, la Penya Barcelonista 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 import 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 per la Penya Barcelonista Sant Celoni, 
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 de 3.000,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013, a la Penya Barcelonista Sant 
Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 1.500,00.-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 
PENYA BARCELONISTA 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 Penya Barcelonista Sant Celoni, una subvenció per import de 9.350,00.-euros, 
per portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, la Penya Barcelonista 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 proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per la Penya Barcelonista 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 9.350,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 28 de novembre de 2013, a la Penya Barcelonista Sant 
Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 4.675,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 

-------------------------------------------- 
 
 
A continuació el Sr. President informe que hi ha tres temes que no estaven contemplats a 
l’ordre del dia, però que cal sotmetre a consideració de la Junta de Govern local per la via 
d’urgència. Són els següents: 
 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER URB E SBD SL  AMB MOTIU 
DE LA RENOVACIÓ D’UNA ÀREA DE JOCS INFANTILS A LA P LAÇA DE SAX SALA 
D’AQUESTA VILA 
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La junta de Govern local del 25 de gener de 2006  va adjudicar a l’empresa URBE SBS SL el 
contracte per a la renovació d’una àrea de jocs infantils a la Plaça de Sax Sala, per la quantitat 
de 46.800 €, IVA  inclòs. 
 
El contracte administratiu es va formalitzar  en data 30 de maig de 2006, amb una durada 
prevista de 5 setmanes. 
 
Previ a la signatura del contracte, URBE SBD SL va dipositar a la Tresoreria municipal una 
garantia definitiva, en metàl·lic, per import de 1.872 €, corresponent al 4% del preu 
d’adjudicació del contracte, IVA inclòs. 
 
El tècnic d’Espai Públic ha informat favorablement la petició. 
  
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. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
Retornar la garantia definitiva d’import 1.872 € dipositat a la Tresoreria municipal per URBE 
SBD SL, en concepte de garantia definitiva per l’adjudicació del contracte signat l’any 2006 per 
a la renovació d’una àrea de jocs infantils a la Plaça de Sax Sala. 
 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER JAE VAM SL AMB MOTIU DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABAD OLIBA D’AQ UEST VILA  
 
 
En data 26 d’agost de 2010 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni va 
adjudicar provisionalment a l’empresa JAEVAM SL l’execució de les obres d’urbanització del 
Abad Oliba d’aquesta Vila i en data 20 de setembre de 2010 d’adjudicació provisional va ser 
elevada a definitiva, per la quantitat de 107.974,53 €, IVA inclòs. 
 
El contracte d’aquesta adjudicació formalitzat el dia 1 d’octubre de 2010 contempla 
l’ampliació del termini de garantia en dotze mesos a afegir als dotze mesos inicials oferts per 
l’empresa com a millora. 
 
En data 5 de setembre de 2011 es va signar l’acta de recepció de les referides obres, pel que 
el termini de garantia finalitza el dia 5 de setembre de 2013. 
 
En data 29 d’abril de 2014 el senyor Sixto Allué Bastarós, en nom i representació de JAEVAM 
SL, ha sol·licitat el retorn de la garantia definitiva per import de 5.398,73 €, dipositada en 
aquest Ajuntament amb motiu de l’adjudicació del referit contracte. 
  
En data 14 de maig de 2013 l’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
emès un informe favorable al retorn parcial de la garantia presentada envers aquestes obres 
per la quantitat de 4.913,73 € resultat de restar a la suma total de la garantia de 5.398,73 €, la 
quantitat de 485 € en concepte de reposició de paviment i enretirada del pal d’instal·lacions. 
 
L’interventor accidental també ha informat favorable el retorn de la quantitat de 4.913,73 € de 
dita garantia.  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar a l’empresa JAEVAM SL  la quantitat  4.913,73 € de dita garantia i la quantitat de 
485 € s’aplicarà al pressupost d’ingressos de la Corporació, per fer front als treballs de 
cablejat telefònic al referit carrer. 
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2. Requerir a l’empresa JAEVAM SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a JAEVAM SL, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER JAE VAM SL AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE PER A LES OBRES D’IMPLANTACIÓ D’HORTS  LÚDICS MUNICIPALS 
AL MARGE ESQUERRA DE LA TORDERA 

 
Per resolució de l’Alcaldia de 6 d’abril de 2011 es va adjudicar a l’empresa JAEVAM SL el 
contracte d’obres d’implantació d’horts lúdics municipals al marge esquerra de la Tordera, per 
la quantitat de 133.947,81 €, IVA no inclòs. 
 
El contracte administratiu es va formalitzar  en data 20 d’abril de 2011, amb una durada prevista 
de 3 mesos i mig. 
 
Previ a la signatura del contracte, JAEVAM SL va dipositar a la Tresoreria municipal una 
garantia definitiva, per import de 6.697,39 €, corresponent al 5% del preu d’adjudicació del 
contracte, IVA no inclòs. 
 
Finalitzat el contracte, JAEVAM SL ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Sant Celoni 
sol·licitant el retorn de la referida garantia. 
 
L’enginyer tècnic de l’Àrea de Territori ha informat favorablement la petició. 
  
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. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Retornar l’aval bancari d’import 6.697,39  € dipositat a la Tresoreria municipal per l’empresa 
JAEVAM SL, en concepte de garantia definitiva per l’adjudicació del contracte signat l’any 2011 
per les obres d’implantació d’horts lúdics municipals al marge esquerre de la Tordera.  
 
2. Requerir a l’empresa JAEVAM SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a JAEVAM SL, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
 
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 
 
 
 
 


