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

DEL DIA 5 DE JUNY DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 8/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de juny de 2014 
Inici: 20:00 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 
            Josep Capote Martín PSC  
            
 
Excusa la seva assistència: Jaume Tardy Martorell PSC  
 
Secretari municipal:       Ramon Oriol Grau     
Interventor :  Joan Muntal Tarragó 
 
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. Donar compte d’una llicència d’obres majors  
 
3. Aprovació de preus públics per les quotes de serveis no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes  
 
4. Aprovació de preus públics per a la publicitat dels programes de Festa Major de setembre 
de 2014 de Sant Celoni 
 
5. Aprovació de preus públics per a la copa de futbol sala 2014 i VI Copa de futbol sala 2014 
infantil-cadet 
 
6. Ratificació  de la resolució de l’Alcaldia per la qual es va aprovar un preu públic per 
assistència al curs sobre alcoholèmies en la seguretat viària, organitzat per la policia local de 
Sant Celoni 
 
7. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona “Suport al servei de menjador de 
les escoles bressol municipals 
 
8. Aprovació de la Justificació de subvencions de diverses entitats del municipi 
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9. Aprovació de la concessió de subvencions a diverses entitats del municipi 
 
10. Aprovació del retorn de garantia definitiva dipositada per Servi-Sent sl amb motiu del 
contracte del servei de neteja i gestió dels residus dels edifici municipals 
  
11. Aprovació de la denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada per Construccions 
Deumal SA i TAU Icesa amb motiu de l’adjudicació de les obres de construcció del pavelló 
poliesportiu del “Sot de les Granotes” 
 
12. Aprovació de la valoració de l’única oferta presentada a la licitació per a persones o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integritat social o manca d’autonomia 
personal, i adjudicació condicionada del contracte 
 
13. Acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC per a les actuacions anomenades 
“Adquisició de les finques de la Plaça dels Estudis” i “Reparació i consolidació de diverses 
finques al Barri de la Força” 
 
14. Aprovació de diversos convenis 
 
15. Aprovació de la convocatòria dels ajuts socials per al material del Programa de transició al 
treball PTT de l’Ajuntament de sant Celoni 2014 
  

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 d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d’obres majors atorgada des 
de l’última sessió: 

 
 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

12/05/14 
OM-8/14 Promokat Maresme 

2011 SL 
Pla de l’Estació , 2 Enderroc d’edifici 

 
 
3. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODA LITATS DE SERVEIS 
NO CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ ESPORTS SOT DE 
LES GRANOTES, PER A LA TEMPORADA 2014-2015. 

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis no 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i que afectarà a les quotes dels cursets 
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intensius de natació, les revisions mèdiques a esportistes, els abonaments d’estiu, els cursos 
d’escalada i el campus d’estiu.  
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat les propostes de 
preus públics a aquest Ajuntament, amb data 04/04/14 i 16/05/2014 i núm. de registre 
2014/3098 i 2014/4947 respectivament.  
 
La proposta amb data 04/04/14 i núm. de registre 2014/3098, contempla l’aplicació d’un 
augment del 0,2%, per al servei de les activitats del campus d’estiu, corresponent a l’IPC del 
mes de febrer publicat al mes de març. El fet d’haver aplicat aquest índex està relacionat amb 
els següents aspectes a considerar: 
 

1. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) és una de les entitats que 
publica la seva oferta d’activitats d’estiu (els campus d’estiu) a la “guia d’activitats 
d’estiu 2014” que edita cada any l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 

2. Aquesta guia, permet a les ciutadanes i ciutadans del nostre municipi conèixer les 
activitats que es pretenen organitzar durant el període d’estiu, i demanar els ajuts 
econòmics que corresponguin en cas de complir els requisits que en ella es 
determinen.  

 
3. L’Àrea de Cultura va establir que el termini de presentació de la documentació que 

s’havia de publicar a la guia en qüestió, fos durant el 4 d’abril de 2014, i tenint en 
compte que la informació del campus d’estiu que organitza la UFEC havia d’estar 
inclosa (i per tant, s’havien de publicar els preus de l’activitat en qüestió), l’Àmbit 
d’Esports va haver d’aplicar l’IPC del mes de febrer publicat al mes de març (el 
0,2%). 

 
La proposta amb data 16/05/2014 i núm. de registre 2014/4947 contempla l’aplicació d’un 
augment del 0,7 % per als serveis dels cursets intensius de natació, les revisions mèdiques a 
esportistes, els abonaments d’estiu i els cursos intensius d’escalada, corresponent a l’IPC del 
mes d’abril publicat al mes de maig, d’acord amb l’apartat c) de l’article 13.4 del Plec de 
Clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei 
públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”.  
 
L’Àmbit d’Esports 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 21/07/2011.  
 
Fonament de dret 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales 
esportives”. 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat, la junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per a les quotes dels serveis no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2014-2015: 
 
 



 4 

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (MENSUAL)     

Tots els dies de dilluns a divendres   
  

Preu actual Preu proposat 

  
Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 

Nadons (de 4 a 19 mesos) 1 dia a la setmana, 
dissabtes   

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades  13,55 €   13,65 €  

 
No abonats/ades 33,95 € 34,20 € 

    Petits (de 20 mesos a 5 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades  62,90 €   63,35 €  

 
No abonats/ades  127,20 €   128,10 €  

    Infantils (de 6 a 14 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades  76,05 €   76,60 €  

 
No abonats/ades  153,45 €   154,50 €  

    Adults (a partir de 15 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades  76,05 €   76,60 €  

 
No abonats/ades  153,45 €   154,50 € 

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual 1 dia a la setmana)  

    
  

Preu actual Preu proposat 

  
Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 

    De 3 a 5 anys  17,05 €   17,15 €  
De 6 a 16 anys  14,75 €   14,85 €  
     
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual de dll a dv)  
    
  Preu actual Preu proposat 

  
Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 

    De 3 a 5 anys  68,00 €   68,50 €  
De 6 a 16 anys  73,65 €   74,15 €  
        REVISIONS MÈDIQUES A ESPORTISTES     

    
  Preu actual Preu proposat 

  
Any 2013-14 Any 2014-15 

    De 6 a 12 anys  23,80 €   23,95 €  
Majors de 13 anys  29,45 €   29,65 €  
        ABONAMENTS D'ESTIU     

    
  

Preu actual Preu proposat 

  
Any 2013 Any 2014 

    1 mes   49,65 €  50,00 €  
2 mesos  93,80 €   94,45 €  
3 mesos  132,45 €   133,40 €  
        PREUS ESCALADA (intensiu juliol 1,5 h/setmana)     
    
  

Preu actual Preu proposat 

  
Any 2013 Any 2014 

    Abonats  53,15 €   53,50 €  
No abonats  58,45 €   58,85 €  
        CAMPUS ESTIU     

    
  

Preu actual Preu proposat 
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Any 2013 Any 2014 

    Matí (1 setmana)  65,15 €   65,30 €  
Matí (2 setmanes)  123,95 €   124,20 €  
Matí + menjador (1 setmana)  96,65 €   96,85 €  
Matí + menjador (2 setmanes)  182,80 €   183,15 €  
Matí + tarda no menj (1 setmana)  75,65 €   75,85 €  
Matí + tarda no menj (2 setmanes)  139,70 €   140,00 €  
Matí + tarda amb menj (1 setmana)  108,20 €   108,40 €  
Matí + tarda amb menj (2 setmanes)  204,85 €   205,25 €  
Bon dia (1 setmana)  9,45 €   9,50 €  
Bon dia (2 setmanes)  15,75 €   15,80 €  
Bon dia (1 dia)  2,10 €   2,10 €  
Menjador (1 dia)  8,95 €   9,00 €  
 
 
4. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA PUBLICITAT D ELS PROGRAMES DE 
FESTA MAJOR DE SETEMBRE DE 2014 DE SANT CELONI 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es dur a terme la programació de la Festa Major de 
setembre de Sant Celoni. 

 
Com cada any, s’han d’editar els programes. Per dur a terme aquestes edicions es posa a 
disposició d’empreses la possibilitat d’incloure publicitat a les darreres pàgines dels 
programes.  
 
Per a l’establiment dels diferents preus públics de la publicitat dels programes de Festa Major 
de Sant Celoni, s’ha considerat: 

- l’estudi del preu públic, en la que es fa una estimació de les despeses i els 
ingressos que es preveuen, agafant de referència els ingressos i despeses de 
l’any passat. 

 

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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, sempre que es tracti de serveis o activitats de 
recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o realitzin pel sector privat. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmicfinancera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els 
valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 48.1 LRHL 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 
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competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents: 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic per a la publicitat de la Festa Major de setembre 2014 següents: 
 

� Programa Sant Celoni (tiratge de 9.000 exemplars) 
 

A.1) 1 mòdul (45 x 30 mm)           50 € 
 només text, i col·locat per ordre alfabètic 
 

A.2) 1 mòdul (90 x 30 mm)       100 € 
 només text, i col·locat per ordre alfabètic 
 

A.3) 1 mòdul (90 x 60 mm)       200 € 
 només text, i col·locat per ordre alfabètic 
 

B) 1 pàgina interior a 2 tintes       380 € 
 pot incloure tot tipus d'imatge i lletra 
 

C) 1 pàgina contraportada a tot color      760 € 
 pot incloure tot tipus d'imatge i lletra 
 
 
A la modalitat C si hi ha més anunciants interessats que el mòdul que oferim és farà un 
sorteig  en el qual no podrà participar l'anunciant guanyador de l'any anterior. 
 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA XXXIII COPA DE FUTBOL SALA 2014 I VI 
COPA FUTBOL SALA 21014 INFANTIL-CADET 
 
Vist l’informe tècnic que té per objecte determinar el cost de l’activitat que s’esmentarà i 
establir les tarifes corresponents en concepte de preu públic. 
 
L’activitat de referència, que l’Ajuntament realitza de forma regular i continuada un cop a l’any 
amb una durada aproximada d’un mes a través de la regidoria d’Esports, és la copa de futbol 
sala.  
 
Des de l’Àmbit d’Esports de l’Ajuntament de Sant Celoni es valora molt positivament 
organitzar activitats esportives de participació oberta i, amb l’objectiu de fomentar l’esport de 
lleure, vol oferir activitats atractives i amb la màxima participació possible. 
 
Atès que s’ha demostrat la idoneïtat de l’activitat ja que aporta òptims resultats, tant des de la 
vesant física com social. 
 
A proposta  de la regidora d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar les tarifes mínimes corresponents en concepte de preu públic per la copa de futbol 
sala 2014: 
 

• Inscripció de 120,00 € per a la XXXIII Copa Futbol Sala Sant Celoni 2014. 
• Dipòsit de 60,10 € per a la XXXIII Copa Futbol Sala Sant Celoni 2014. 
• Inscripció de 50,00 € per a la VI Copa Futbol Sala Sant Celoni 2014 infantil – cadet. 
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6. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA  QUAL ES VA APROVAR UN 
PREU PUBLIC PER ASSISTÈNCIA AL CURS SOBRE ALCOHOLÈM IES EN LA 
SEGURETAT VIÀRIA, ORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL D E SANT CELONI  
 
Aprovació provisional d’un preu públic per assistència al curs sobre Alcoholèmies en la 
Seguretat Viàrias, organitzat per la Policia Local de Sant Celoni. 
 
Fets 
 
L’Inspector en Cap de la Policia Local ha emès un informe que es transcriu a continuació:  
 
“Els propers dies 4 i 11 de juny es durà a terme unes jornades formatives sobre les 
Alcoholèmies en la Seguretat Viària, les quals aniran adreçades als agents de la Policia Local 
de Sant Celoni, i aprofitant que es faran en una aula de l’espai Sax Sala, es fa oferta de 
formació a les plantilles de municipis més propers. 
 
El cost per a cada alumne serà de 15 € i es lliurarà diploma d’assistència i aprofitament. 
 
L’import total del que s’ingressi anirà adreçat a pagar el formador. 
 
Per aquest motiu sol·licito ens facilitin un número de compte on els alumnes puguin ingressar 
la quantitat de 15 € en concepte d’inscripció a les jornades. 
 
És el que es posa en coneixement pels efectes escaients. 
 
Albert Brunet i Bragulat 
Inspector en cap” 
 
D’altra banda, amb data 28 de maig de 2014 s’ha incorporat a l’expedient l’estudi econòmic 
referent a la realització del curs esmentat, el qual es transcriu a continuació:  
 
“PREVISIÓ D’INGRESSOS: 
 
La previsió d’ingressos és de 15,00 € per cada assistent no pertanyent a la plantilla de la 
Policia Local de Sant Celoni. Inicialment es preveu una assistència de quinze persones 
d’altres cossos de seguretat, més alguna altra persona que es pot afegir aquesta setmana. 
En conseqüència, la previsió d’ingressos és de 225.00 €. 
 
PREVISIÓ DE DESPESES: 
 
La previsió de despeses és de 15,00 € per cada assistent no pertanyent a la plantilla de la 
Policia Local de Sant Celoni, que serà l’import que s’haurà d’abonar a la persona que 
imparteixi les classes.  
 
COST: 
 
D’acord amb el que s’ha indicat als dos punts precedents, el curs no tindrà cap cost econòmic 
per a l’Ajuntament de Sant Celoni. A més, se’n beneficiaran formativament els membres de la 
plantilla de la Policia Local d’aquest ens local que hi assisteixin, els quals el podran realitzar 
de forma gratuïta.” 
 
Fonaments de dret 
 
� R D Leg 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals. 
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� D’acord amb al delegació de competències del Ple en el Junta de Govern Local en 
matèria de preus públics (Ple 21.7.2011 BOP 3.8.2011). 

 
Vist que el curs es durà a terme els dies 4 i 11 de juny de 2014, i que la propera Junta de 
Govern Local està prevista per al dia 5 de juny de 2014,  
 
RESOLC: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment el preu públic següent per assistència al curs 
d’Alcoholèmies en la Seguretat Viària, que es durà a terme a Sant Celoni els dies 4 i 11 de 
juny de 2014: 
 
� Personal no pertanyent a la plantilla de la Policia Local de Sant Celoni:  15,00 € 
 
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 de 30 de maig de 2014 per la que es va aprovar el 
preu públic per l’assistència al curs d’alcoholèmies en la seguretat viària, essent el preu 
públic proposat el següent: 
 

Cost curs.......................... 15 euros/persona no pertanyent a la plantilla de la Policia                  
local de Sant Celoni 

 
 
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BA RCELONA “SUPORT AL 
SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL S” EN EL MARC DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2014 DEL PLA “XARXA GOV ERNS LOCALS  
 
És voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni i de la Diputació de Barcelona garantir la correcta 
alimentació dels infants, assegurar el manteniment de l’escolarització a l’espai educatiu del 
menjador escolar i, també, es pretén facilitar la conciliació de la vida familiar i 
personal,especialment en les dones, en un context en que nombrosos pares i mares 
necessiten disposar de temps per a la formació i la recerca de feina. Per aquesta raó, la 
Diputació de Barcelona va aprovar el Programa complementari “Suport al servei de menjador 
de les escoles bressol municipals” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015”. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 08.06.2012). L’esmentat Pla s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos.  
 
Vist que en el Catàleg de concertació 2014 es preveu el recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, gestionat 
per la Gerència de Serveis d’Educació i consistent en fons de prestació, els quals inclouen les 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i de les estructures de gestió 
locals, distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 
 
En data 5 de maig de 2014 (número de  Registre d’entrada 2014/3871) ens van comunicar 
que la Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2014 va 
adoptar entre d’altres l’acord d’aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons 
de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressols municipals” en el marc del 
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Catàleg de concertació de l’any 2014 que correspondria a l’Ajuntament de Sant Celoni per un 
import total de 6.846,00 €. 
 
Fonaments de dret 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

procediment administratiu comú. 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 
• Resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i 

supletòriament, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord de ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008. 

 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona “Suport al servei de menjador de les 
escoles bressol municipals” per un import total de 6.846,00 €. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE D IVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AMPA CEIP SOLER DE VILARDELL 

 

Per acord del Ple de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de gener de 2014, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AMPA CEIP Soler de Vilardell, una subvenció per import de 450,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Festa de final de curs”, dins la modalitat 1: Activitats de Centres 
educatiu i AMPES. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AMPA CEIP Soler de Vilardell, 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 import total de 425,14.-euros 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Certificat de situació de cotització emès per la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
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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’AMPA CEIP Soler de Vilardell, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 30 de gener de 2014. 
 
Segon.-  Considerar justificada la quantitat de 425,14.-euros de la subvenció d'import 450,00.-
euros, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de gener de 2014, a 
l’AMPA CEIP Soler de Vilardell. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 200,14.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida i justificada. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA A 
L’AMPA INSTITUT BAIX MONTSENY 
 

Per acord del Ple de data 25 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 19 de desembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’AMPA Institut Baix Montseny, una subvenció per import de 3.200,00.-euros, per 
portar a terme el projecte “Biblioteca i Colla Gegantera”, dins la modalitat 1: Activitats de 
Centres educatiu i AMPES. 

 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’AMPA 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 
• 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 l’AMPA Institut Baix Montseny, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 19 de desembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 3.200,00.-euros, atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 19 de desembre de 2013, a l’AMPA Institut Baix Montseny. 
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Tercer.-  Aprovar el pagament de 1.600,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
9. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS I PROGRAM ES D’INTERÈS 
PÚBLIC LOCAL QUE ES REALITZIN PER ENTITATS DURANT L ’ANY 2014 

 

La base d’execució 28.1 del pressupost per a l’exercici de 2014, regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per les entitats que es relacionen a continuació i 
dins les modalitats següents: 
 

Subvencions ordinàries 
Modalitat 1.- Activitats de centres educatius i AMP AS 

- CEIP Montnegre La Batllòria 
- CEIP Soler de Vilardell 
- Col·legi La Salle 
- Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III 

 
Modalitat 3.- Activitats culturals 

- Associació de Gent Gran l’Esplai de Sant Celoni 
- Colla de Diables de Sant Celoni 
- Coral Briançó 

 
Modalitat 4.- Activitats de dinamització cívica del s barris 

- AAVV Carrer Major de Dalt “Barri de Vilanova” 
- AAVV i Propietaris del Molí Paperer 

 
Modalitat 6.- Activitats esportives 

- Club Amics Tennis Taula 
- Club Bàsquet LS Sant Celoni 
- Club Petanca Les Borrelles 
- Karate Club Just 

 
Subvencions extraordinàries 

- AMPA CEIP Montnegre La Batllòria 
- CEIP Montnegre La Batllòria 
- Carai com Peta, entre el Montseny i el Montnegre 
- Club Petanca La Batllòria 

 
És voluntat de l'Ajuntament satisfer a les entitats el 50% de la subvenció concedida, abans de 
l’execució de l’activitat. L’únic requisit per a efectuar el pagament del primer 50% de la subvenció 
concedida serà la presentació, per part de les entitats, de la notificació de l’acceptació de la 
subvenció en els termes que els hi hagi estat atorgada, així com la presentació dels certificats 
conforme estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i amb la Seguretat Social. 
 
A proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Concedir subvencions a les entitats i col·lectius sense afany de lucre del municipi de 
Sant Celoni, que es relacionen a continuació, segons la base 28.1 d’execució del pressupost 
municipal, per a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin durant l’any 2014, 
d’acord amb el següent detall: 
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Modalitat 1.- Activitats de centres educatius I AMP AS 

Entitat  Subvenció 2014 
CEIP Montnegre La Batllòria 1.500,00.- 
CEIP Soler de Vilardell 450,00.- 
Col·legi La Salle 1.400,00.- 
Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III 900,00.- 
 

Modalitat 3.- Activitats culturals 

Entitat  Subvenció 2014 
Associació de Gent Gran l’Esplai de Sant Celoni 2.295,00.- 
Colla de Diables de Sant Celoni 2.295,00.- 
Coral Briançó 1.955,00.- 
 

Modalitat 4.- Activitats de dinamització cívica del s barris 

Entitat  Subvenció 2014 
AAVV Carrer Major de Dalt “Barri de Vilanova” 2.210,00.- 
AAVV i Propietaris del Molí Paperer 1.190,00.- 

 
Modalitat 6.- Activitats esportives 

Entitat  Subvenció 2014 
Club Amics Tennis Taula 1.785,00.- 
Club Bàsquet LS Sant Celoni 13.175,00.- 
Club Petanca Les Borrelles 595,00.- 
Karate Club Just 1.700,00.- 
 

Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2014 
AMPA CEIP Montnegre La Batllòria 1.500,00.- 
CEIP Montnegre La Batllòria 1.458,00.- 
Carai com Peta, entre el Montseny i el Montnegre 600,00.- 
Club Petanca La Batllòria 400,00.- 
 
Segon.-  Notificar el present acord a les entitats interessades i requerir-les per tal que, en un 
termini màxim de 20 dies naturals, presentin el document d’acceptació de la subvenció en els 
termes que se’ls ha atorgat, i, com a requisit imprescindible pel cobrament del primer 50%, 
els certificats conforme estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb 
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Aquesta documentació s’ha de presentar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, ubicada a l’edifici municipal El Safareig, carrer Campins, 24. La 
no justificació de la subvenció corresponent a l’any 2013, suspendrà el pagament de la 
subvenció de l’any 2014. 
 
Tercer.-  Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 
 

 
10. APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA DIP OSITADA PER SERVI-
SENT SL AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJ A I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DELS EDIFICI MUNICIPALS 
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Per resolució de l’Alcaldia de 02.04.2013 es va aprovar l’expedient per a la contractació, per 
la via d’urgència, del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals, resolució 
que fou ratificada posteriorment per la Junta de Govern Local. 
  
Licitat el contracte pel procediment negociat amb publicitat, per resolució de l’Alcaldia de 
19.04.2013 es va declarar adjudicat a Servi-Sent SL el servei de neteja i gestió dels residus 
dels edificis municipals pel preu de 82.875 €, IVA no inclòs (import pels 3 mesos de 
contracte). 
  
Previ a la signatura del contracte administratiu, Servi-Sent SL va dipositar a la Tresoreria 
municipal una garantia definitiva en metàl·lic per import de 4.143,75 €, corresponent al 5% del 
preu d’adjudicació. 
 
En data 16.05.2014 la senyora Glòria Mir Pascual, en representació de Servi- Sent SL, ha 
presentat una instància al registre de l’Ajuntament sol·licitant el retorn d’aquesta garantia. 
 
El tècnic d’Espai Públic ha emès un informe favorable a la devolució de la garantia, atès que 
ha finalitzat la prestació del contracte.  
 
L’interventor accidental també ha informat favorablement al retorn de la garantia, 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 la garantia definitiva d’import 4.143,75 €, dipositada en metàl·lic per la mercantil 
Servi-Sent SL amb motiu de l’adjudicació del contracte de neteja i gestió dels residus dels 
edificis municipals.  
 
2. Requerir a Servi-Sent SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament 
original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a Servi-Sent SL amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
11. APROVACIÓ DE LA DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARA NTIA DEFINITIVA 
DIPOSITADA PER CONSTRUCCIONS DEUMAL SA I TAU ICESA AMB MOTIU DE 
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVEL LÓ POLIESPORTIU 
DEL “SOT DE LES GRANOTES” 

 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 23.07.2008, va aprovar definitivament el 
Text refós del projecte de construcció d’un nou pavelló poliesportiu al “Sot de les granotes”, 
que es correspon amb les fases 2 i 3 del projecte d’execució d’un nou complex esportiu 
municipal.  
 
Per resolució de l’Alcaldia de 20.04.2009 es va adjudicar definitivament el contracte per a 
l’execució de les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu a la UTE constituïda per 
les mercantils TAU Icesa i Construccions Deumal SA, per l’import de 2.612.727,18 €, IVA 
exclòs, a executar en un termini de 12 mesos des de l’endemà de la comprovació del 
replanteig de les obres. 
 
En data 27.04.2009 es va signar el corresponent contracte administratiu entre l’Ajuntament de 
Sant Celoni i la UTE TAU Icesa i Construccions Deumal SA (amb el nom de UTE Poliesportiu 
Sant Celoni). 
 
Previ a la signatura del contracte, les mercantils TAU Icesa i Construccions Deumal SA van 
dipositar cada una d’elles un aval bancari d’import 65.318,18 €, que sumat representa la 
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quantitat de 130.636,36 €, en concepte de garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 

 
El dia 23.08.2010 es va signar l’acta de recepció de les obres, començant a comptar des 
d’aquesta data el termini de 42 mesos de garantia que s’estableix al contracte. 
 
En data 24.02.2014 el Sr. Xavier Sánchez Cabanas, en representació de Construccions 
Deumal SA, i el Sr. Francesc Sibina Buron, en representació de TAU Icesa, han presentat  
instàncies sol·licitant el retorn dels respectius avals bancaris en concepte de garantia 
definitiva, atès que ha transcorregut el termini de 42 mesos esmentat. 
 
Des de la recepció de les obres, l’Ajuntament de Sant Celoni ha dictat diverses resolucions 
requerint a la UTE constructora, així com a la direcció de l’obra i a la direcció de l’execució 
material, l’arranjament de diverses anomalies detectades en el pavelló poliesportiu, tot 
advertint-los que, de no esmenar les mancances, es procediria a la seva execució subsidiària 
amb càrrec a les garanties definitives dipositades. 
 
En resposta a l’últim requeriment de l’Ajuntament, la UTE constructora ha comunicat que 
durant el mes de febrer d’enguany s’han reparat els defectes indicats reiteradament pels 
tècnics municipals. 
  
En data 13.05.2014 l’arquitecte municipal ha emès un informe en el que s’indica que la  
reparació dels defectes de filtració d’aigua a la coberta de l’edifici no es podrà comprovar de 
manera efectiva fins que es produeixi un episodi de pluges prou intenses. Per aquest motiu, 
l’arquitecte informa desfavorablement el retorn de les garanties definitives.  
 
En conseqüència,a proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Denegar el retorn dels dos avals bancaris d’import 65.318,18 € cada un, dipositats per 
Construccions Deumal SA i TAU Icesa (empreses constituents de la UTE Poliesportiu Sant 
Celoni), amb motiu de l’adjudicació del contracte per a la construcció d’un pavelló poliesportiu 
al “Sot de les granotes” atès que, segons informe de l’arquitecte municipal, fins que no es 
produeixi un episodi de pluges prou intenses no es podrà comprovar la correcta execució de 
les reparacions efectuades per evitar les filtracions d’aigua a la coberta de l’edifici. 
 
2. Notificar aquest acord a ambdues empreses, per al seu coneixement i als efectes oportuns, 
amb expressió dels recursos a què tinguin dret. 
 
 
12. APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’ÚNICA OFERTA PRE SENTADA A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’AJUD A A DOMICILI PER A 
PERSONES O FAMÍLIES AMB DIFICULTATS DE DESENVOLUPAM ENT O 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL O MANCA D’AUTONOMIA PERSONAL, I  ADJUDICACIÓ 
CONDICIONADA DEL CONTRACTE 

  
El servei d’ajuda a domicili per a la gent gran i/o persones amb dependència sociosanitària  
forma part del nucli de serveis personals considerats bàsics per tal de dotar la població de 
Sant Celoni i la Batllòria de la necessària atenció a les persones amb dependència sòcio-
sanitària. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni presta actualment aquest servei sota la forma de concert, 
mitjançant contracte signat amb la mercantil LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I 
DE NETEJA SL. 
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Finalitzat el contracte sense opció d’una nova pròrroga, es considera imprescindible continuar 
prestant el servei mitjançant concert amb una empresa externa, atesa l’agilitat que el sistema 
comporta i perquè respon de manera efectiva a les demandes de la ciutadania afectada. 
 
Per això, la Junta de Govern Local, en sessió de 03.04.2014, va aprovar la contractació, sota 
la forma d’un nou concert, de la gestió del servei d’ajuda a domicili per a persones o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. 
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir el contracte. Així mateix, la Junta de Govern Local va aprovar la 
licitació del contracte pel procediment negociat amb publicitat. 
  
S’ha publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de la pàgina web municipal i en 
el termini reglamentari s’ha rebut una única oferta per participar en la licitació, la presentada 
per LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL  
 
L’oferta s’ha valorat des de l’Àrea de Serveis a les Persones, d’acord amb els criteris 
continguts a la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
El dia 05.06.2014 la Mesa de contractació, a la vista dels informes tècnics que figuren a 
l’expedient, ha emès dictamen proposant l’adjudicació del contracte a LA TORDERA 
SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL, per ser l’única oferta presentada a la licitació 
i complir els requisits exigits al referit Plec de clàusules administratives, tot d’acord amb el 
quadre de valoració següent: 
  
 

Criteris de valoració 
LA TORDERA SERVEIS 
SOCIOSANITARIS I DE 
NETEJA SL  

Oferta econòmica (fins a 60 punts) 8 punts 
Projecte tècnic (fins a 30 punts) 22 punts 
Sistemes de coordinació, supervisió i formació dels/les 
treballadors/es (fins a 7 punts) 

7 punts 

Millores (fins a 3 punts) 3 punts 
TOTAL 40  punts  
 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que l’òrgan de 
contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
notificació del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’assegurança de 
responsabilitat civil vigent i, si escau, hagi constituït la garantia definitiva procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, concretant i fixant els termes definitius del contracte. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per LA TORDERA SERVEIS 
SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL a la licitació del contracte per a la gestió, sota la forma 
de concert, del servei d’ajuda a domicili per a persones o famílies amb dificultats de 
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desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal, per ser l’única oferta 
presentada a la licitació i complir els requisits exigits al Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 
 
2. Requerir a LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL per a que en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti la 
documentació que s’indica a la clàusula 30 del referit Plec de clàusules administratives. 
  
3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar el contracte de 
referència a la mercantil LA TORDERA SERVEIS SOCIOSANITARIS I DE NETEJA SL pels  
preus continguts a la seva oferta i que es transcriuen a continuació: 
 

Concepte Preu 
ofertat 

Preu hora de treballador/a familiar, dies laborables 14,85 € 
Preu hora de treballador/a familiar, diumenges i festius 17,95 € 
Preu hora auxiliar de la llar, dies laborables  12,35 €  
 

4. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització del contracte administratiu. 
 

13. ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOSC PER A LES 
ACTUACIONS ANOMENADES “ADQUISICIÓ DE LES FINQUES DE  LA PLAÇA DELS 
ESTUDIS” I “REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE DIVERSES FI NQUES AL BARRI DE LA 
FORÇA” 

 
En data 15.06.2011 es va publicar al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya un edicte del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals informant de l’inici del període 
d’informació pública del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012.  
 
En la planificació de l’anualitat 2012 del PUOSC l’Ajuntament de Sant Celoni tenia atribuïda 
una subvenció de 140.000 € per a l’actuació de “Rehabilitació i ampliació de l’equipament de 
Can Ramis”. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 23.09.2011 es va presentar una al·legació a la formulació de 
l’anualitat 2012 del PUOSC, per demanar que aquesta la subvenció de 140.000 € es pogués 
destinar a l’adquisició de tres finques a la Plaça dels Estudis i a l’execució del projecte 
d’obres de consolidació i reparació d’aquestes finques, atesa la importància patrimonial de la 
capella de Sant Celdoni i de la muralla medieval que contenen aquestes finques, elements 
bàsics per conèixer els orígens de la vila i el seu passat medieval.  
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret GOV/14/2012, de 28 de febrer 
de 2012, va aprovar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, integrat per 
diversos programes d’actuació i que inclou la resolució de les al·legacions presentades durant 
el període d’informació pública. 
 
Així, doncs, En el marc del programa ET (Programa específic de dinamització i equilibri 
territorial) del PUOSC 2012, l’Ajuntament de Sant Celoni és beneficiari de dues subvencions 
de 55.147,49 € i 84.852,51 €, respectivament, per a les actuacions anomenades “Adquisició 
de les finques de la plaça dels Estudis” i “Reparació i consolidació de diverses finques al barri 
de la Força”. 
  
D’acord amb les bases d’execució del PUOSC per al quinquenni 2008-2012, cal que l’ens 
beneficiari accepti les ajudes i normativa aprovada per desenvolupar el Pla, alhora que es 



 17 

designen els directors facultatius de l’actuació subvencionada i es garanteix el seu 
finançament. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la subvenció per import de 55.147,49 €, inclosa en el programa ET del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012, per a l’actuació anomenada  
“Adquisició de les finques de la plaça dels Estudis”, així com la normativa aprovada per 
desenvolupar el Pla, considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
d’aquesta Corporació per a que les obres i actuacions programades s’executin amb 
normalitat i confirmar que la direcció de les obres previstes serà assumida per l’arquitecte 
municipal Jaume Coris Veray. 
 
2. Acceptar la subvenció per import de 84.852,51 €, inclosa en el programa ET del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012, per a l’actuació anomenada 
“Reparació i consolidació de diverses finques al barri de la Força”, així com la normativa 
aprovada per desenvolupar el Pla, considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i 
tècnica d’aquesta Corporació per a que les obres i actuacions programades s’executin amb 
normalitat i confirmar que la direcció de les obres previstes serà assumida per l’arquitecte 
municipal Jaume Coris Veray. 
 
3. Declarar que l’Ajuntament  de Sant Celoni, per Decret de l’Alcaldia de 30.04.2014 ha 
acordat iniciar l’expedient d’expropiació per causa d’interès social de la finca de la Plaça dels 
Estudis, 16 amb aprovació conjunta del projecte tècnic de consolidació i condicionament com 
a espai visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, Plaça dels Estudis 16, el qual incorpora la 
relació de béns i drets afectats per l’expropiació. 
 
4. Declarar que l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu càrrec 
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva 
execució, i en el procediment expropiatori. 
 
5. Declarar que, de conformitat amb la Intervenció municipal, en la partida pressupostària 
especificada a continuació existeix consignació suficient per atendre el finançament 
d’aquestes actuacions: 
  
 Any del pressupost:  2014 
 Partida pressupostària: 07.330Z0.62213 
 
6. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

14. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 

 
APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJU NTAMENT DE SANT 
CELONI I L’EMPRESA LUCTA, PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI EQUÀLIMENT AL 
MUNICIPI DE SANT CELONI.  
 
Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’empresa LUCTA, per a la implantació del servei eQuàliment al municipi de Sant Celoni.  
 
Antecedents: 
L’Ajuntament de Sant Celoni col·labora amb les entitats del municipi que distribueixen 
aliments a persones amb falta de recursos i amb risc d’exclusió social. 
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L’empresa LUCTA, ubicada a Montornès del Vallès,  vol contribuir a millorar la qualitat de la 
gestió donant suport en la implantació del sistema eQuàliment, per tal de millorar l’eficiència, 
l’equitat i la transparència del procés de distribució d’aliments solidaris.  
 
EQuàliment és un sistema per gestionar la distribució dels aliments solidaris que inclou una 
aplicació informàtica dissenyada específicament per a aquest fet. El sistema contempla el 
cicle complet del procés, des de la prescripció del servei als beneficiaris, l’organització de les 
entregues i la gestió d’estocs fins a la generació de justificants, el tractament d’incidències o 
la generació d’estadístiques. 
 
Conclusions: 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni desitja implantar al municipi el sistema eQuàliment de 
gestió de programes d’aliments solidaris, per tal de maximitzar l’eficiència, l’equitat i la 
transparència en la distribució d’aliments als ciutadans i famílies que ho necessiten. 
 
Atès que des de l’àmbit de Comunitat s’informa de la idoneïtat de la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa LUCTA per a la implantació del sistema 
eQuàliment. 
 
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 : 
 
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa LUCTA de 
Montornès del Vallès, per a la implantació del servei eQuàliment -sistema per gestionar la 
distribució dels aliments solidaris, que inclou una aplicació informàtica dissenyada 
específicament per a aquest fet- al municipi de Sant Celoni. 

 
APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ASSOCIACIÓ NEUROLÒG ICA AMICS BAIX 
MONTSENY, PER A L’ANY 2014. 
 
L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny realitza, des del 2003, una tasca important a 
la nostra vila de d’ajut i atenció a les persones amb malalties neurològiques i llurs famílies. 
També col·labora en l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut.  

 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny, venen signant 
convenis durant els darrers anys per a l’execució de les activitats i serveis anuals, que es 
porten a terme al municipi. Per al 2014 tenen la voluntat de signar un nou conveni de 
col·laboració. 
 
L’Associació Neurològica Amics Baix Montseny ha lliurat la documentació requerida per tal 
que es pugui procedir a la signatura del conveni: certificacions de que es troba al corrent de 
les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
 
La quantitat a aportar l’any 2014 per a l’execució de les accions que es detallen en el conveni 
és un total de 7.000,00 euros, tal com està previst en el pressupost (partida 04/313G0/489). 

 
La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/1.987, de 15 d’abril Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, regulen entre les tècniques de participació ciutadana, que el 
deure de les Corporacions Locals és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a 
la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
La normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar la 
utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les 
activitats d’aquestes entitats. 
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Conclusions 
 
Atès que de l’informe tècnic emès per la Direcció de l’Àrea de Serveis a les Persones, se’n 
deriva la idoneïtat i correcció dels serveis que presta l’Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny, així com de la documentació lliurada al respecte. 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA : 
 
Aprovació  de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny per a l’any 2014. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ  ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, L’ADF FO RESTEC I LA FEDERACIO 
D’ADF DEL VALLÈS ORIENTAL, RELATIU A LA GESTIÓ I EX ECUCIÓ DELS PLANS DEL 
PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREV ENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS PER ALS ANYS 2014 A 2017, L’ANNEX DEL PPI  D’APORTACIONS 
PREVISTES PER L’ANY 2014 I EL PROGRAMA TÈCNIC 2014 DEL PVI 
 
La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les associacions per a la 
defensa forestal (ADF) de la província, desenvolupa i col·labora cada any els diferents 
programes de prevenció d’incendis forestals: EL Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), el 
Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), el Pla d’Actuació municipal (PAM) i 
els Plans de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions (PPU). 
 
Tots aquests programes tenen com a finalitat bàsica evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’ajuntaments, 
agrupacions de defensa forestal, altres programes de vigilància contra incendis forestals. Fins 
ara, tots aquests plans i programes es desenvolupaven coordinadament, però cadascun 
mitjançant diferents modalitats de col·laboració.  

 
Aquest any 2014, la Diputació de Barcelona, proposa l’establiment d’un únic conveni de 
col·laboració per a l’execució dels quatre plans de prevenció d’incendis forestals (PPI, PAM, PVI i 
PPU) durant els anys 2014 a 2017, en col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Oriental i 
l’ADF Forestec, i hi annexa la descripció i aportacions de les actuacions del PPI previstes per 
l’any 2014. També presenta el Programa tècnic 2014 del PVI, en el qual es descriu la 
planificació, característiques tècniques estructura organitzativa calendari de treball i pressupost. 
Aquesta documentació s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni en data 27/05/2014. 

 
Fonaments de dret 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni té atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
7/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i l’art. 63.3, lletres c) i f) del Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 
l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol. 
 
Els ens locals poden concertar pactes, convenis o condicions que considerin adequats, sempre 
que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona administració. 
 
Vist l’informe tècnic de data 28/05/2014 relatiu a l’aprovació del conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni, l’ADF Forestec i la Federacio d’ADF del Vallès Oriental 
relatiu a la gestió i execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de 
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prevenció d’incendis forestals, l’annex del PPI d’aportacions previstes per l’any 2014 i el 
programa tècnic 2014 del PVI. 
 
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Sant Celoni, l’ADF Forestec i la Federació d’ADF del Vallès Oriental per a la 
gestió i l’execució del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals, vàlid entre els anys 2014 i 2017, que comprèn el programa d’informació i 
vigilància contra incendis forestals (PVI), el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI), el pla d’actuació municipal (PAM) i el pla d’actuació de prevenció d’incendis forestals 
en urbanitzacions (PPU), del municipi de Sant Celoni. 

 
2. Aprovar el finançament del 15% del cost total de l’execució del PPI per a l’any 2014, de 

26.493,00 €, equivalent a 3.973,95 € IVA 21% inclòs.  
 
3. Aprovar el Programa tècnic 2014 del PVI i l’aportació màxima de 950,00 € per al 

combustible, reparacions de rodes i rentat del vehicle assignat al nostre municipi. 
 
4. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les 

actuacions i acords necessaris per a l’eficàcia i execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN TAMENT DE SANT 
CELONI I L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ADF FORES TEC DE SANT CELONI 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER A LA VIGILÀNC IA ESTIUENCA EN 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
l’Associació de Defensa Forestal ADF FORESTEC de Sant Celoni per a la contractació de 
personal que realitzi tasques de informació i control a accessos  al Parc Natural de Montnegre 
Corredor, durant els caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu de l’any 2014 .   
 
Atès que les entitats representades coincideixen en la voluntat de crear les condicions més 
adequades per al per al desenvolupament forestal sostenible del parc Natural del Montnegre i 
especialment pel que fa al terme municipal de Sant Celoni. 
 
Atès que aquesta voluntat es concreta en el compromís de les parts, dintre dels seus respectius 
àmbits competencials, de col·laborar en la protecció del medi natural, posant en funcionament i 
mantenir els instruments que tendeixin a un més alt grau de protecció del medi, i en especial pel 
que fa a les fórmules de protecció davant el risc d’incendi forestal. 
 
Atès que és voluntat de les parts signants establir un compromís per tal de posar en marxa 
els mecanismes i instruments concertats, útils a l’objectiu comú de la protecció de l’espai 
natural del Parc Natural de Montnegre Corredor. 
 
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.  
 
A proposta del regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’Associació de Defensa 
Forestal “ADF FORESTEC” de Sant Celoni, relatiu a  la contractació de personal que realitzi 
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tasques de informació i control a accessos al Parc Natural del Montnegre Corredor, durant els 
caps de setmana i dies festius dels mesos d’estiu de l’any 2014. 
 
 
15. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS SOCIALS  PER AL MATERIAL 
DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓ AL TREBALL PTT DE L’AJUNT AMENT DE SANT 
CELONI 2014. 

 
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 
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. 

En aplicació de les bases d’ajuts socials aprovades per Junta de Govern Local, s’han 
d’aprovar i publicar les corresponents convocatòries específiques dels diferents ajuts i 
subvencions que s’hi preveuen. 
 
El 13 de març de 2014, es va aprovar per Junta de Govern Local la proposta de la 
convocatòria d’una sèrie ajuts d’urgència social i ajuts socials en règim de concurrència 
competitiva, per a l’any 2014; tal com es pot comprovar en l’informe tècnic.  

A posteriori, la  resolució del departament d’ensenyament, ENS/1102/2014, de 21 de maig, 
per al qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, 
dictamina que els PTT deixen de ser formació professional inicial i passen a ser cursos de 
formació i inserció. Aquest canvi normatiu, impossibilita el dret d’accedir a la convocatòria 
d’ajuts del Ministeri d’Educació per aquests nous programes PTT. 

 
Per aquest fet, des de l’Ajuntament de Sant Celoni es valora favorablement obrir la 
convocatòria dels ajuts socials per al material del Programa de transició al treball PTT, 
impartit al Sax Sala de l’Ajuntament de Sant Celoni 2014. L’objectiu d’aquest ajut és minorar 
la quota de material del PTT d’aquelles famílies econòmiques desafavorides. 
Tot seguit, es detalla el període i l’import consignat de la convocatòria d’aquest ajut: 
 

 
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 

Ajuts socials en règim de concurrència competitiva  

Ajut Import consignat 
pressupostàriament 

Termini ordinari 
de sol·licitud 

Matriculats fora 
de termini 

Material del Programa 
de qualificació 
professional inicial. 
Pla de transició al 
treball de Sant Celoni 

13.100 € 
07 324H0 481 

 
20.000 € 

07 324H0 489 

Del 9 al 12 de 
setembre de 2014 

Durant tot el cus 
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• 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: 
 

1. Aprovar la convocatòria dels ajuts socials  per al material del Programa de transició al 
treball PTT de l’Ajuntament de Sant Celoni 2014 

 
2. Publicar la convocatòria al BOP. 

 
3. Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en DRET sigui necessari per a 

l’efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


