
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2015 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 17/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 de desembre de 2015 
Inici:  20:00 hores 
Fi:  20:30 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Laura Costa Olivé CiU 
 Raül Garcia Ramirez CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Óscar Molés Avariento CiU 
 
Secretari accidental:      Albert Puig Tous 
Interventor accidental:   Joan Muntal Tarragó 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

Joan Castaño Augé    PSC-CP 
             Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 

Maria Carmen Montes Azcutia     ICV-EUIA-SCBP-E 
    
    
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l‘esborrany de l’acta de la sessió anterior 
 
2. Donar compte de llicències d’obres majors atorgades per l’Alcaldia  
 
3. Resolució del contracte de redacció del projecte d’una xarxa de col·lectors pluvials 
 
4. Aprovació de la modificació del contracte signat amb Construccions Jordi Riera SL per a 
l’execució de les obres d’urbanització d’un tram de la carretera Vella de Sant Celoni 
 
5. Aprovació de l’expedient de contractació de les obres contingudes al projecte tècnic de 
millora de l’aparcament de vehicles a l’Avinguda Verge del Puig de Sant Celoni 
 
6. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte d’obres per a 
l’aplicació del pla Director D’enllumenat Públic de sant Celoni, segona fase, i adjudicació 
condicionada del contracte. 
 
7. Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per a la 
renovació integral del sistema de climatització de l’Ateneu de Sant Celoni, i adjudicació 
condicionada del contracte 



8. Aprovació de la classificació de les empreses presentades a la licitació de les obres de 
consolidació i condicionament cpm a espai visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, Plaça dels 
estudis, 16 de Sant Celoni, i l’adjudicació condicionada del contracte. 

9. Aprovació de la segona pròrroga del contracte del Servei d’Assistència Multiprofessional – 
SAM- A L’Equip de Logopèdia i Psicoteràpia SCP. 
 
10. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de 19 de novembre de 2015 per la qual es va aprovar 
la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres de construcció d’un pont sobre el riu 
Tordera a la Batllòria. 
 
11. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de 23 de novembre de 2015 per la qual es va aprovar 
el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la prestació d’Assistència tècnica en 
el marc de la realització del programa treball i formació adreçat a persones en situació d’atur. 
 
12. Aprovació del retorn de la garantia definitiva amb motiu del contracte del servei de 
manteniment i reparació de vehicles municipals. 
 
13. Denegació del retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per al 
subministrament de contenidors de segona mà per a la recollida selectiva d’escombraries  
 
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de sant Celoni, la Fundació 
Privada Hospital de Sant Celoni, l’associació neurològica amics Baix Montseny i el Cap Sant 
Celoni per a la implantació i desenvolupament del projecte Bibliosalut 
 
15. Aprovació de concessions de subvencions a diverses entitats del municipi. 
 
16. Aprovació de justificació de subvencions de diverses entitats del municipi. 
  

17. Aprovació de preus públics 

 

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, la 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 DE LES LLICENCIES 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 de tres llicències d'obres majors atorgades 
des de l'última sessió: 
 



Data 
 

Exp. 
 

Concepte 

06/11/15 
OM-43/15 Construcció edifici auxiliar, planta baixa 

11/11/15 
OM-18/14 Rehabilitació edifici 

13/11/15 
OM-45/15 Reforma accés a l’edifici 

 
 
3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UNA XARXA DE 
COL·LECTORS PLUVIALS 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
1. Resoldre de mutu acord el contracte administratiu de consultoria i assistència signat en 
data 15.2.2009 entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la mercantil Assistència i Projectes 
d’Enginyeria Civil SL per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció d’una 
xarxa de col·lectors pluvials dins la zona urbana de Sant Celoni.  
 
2. Determinar que la resolució del contracte no comportarà la imposició per part de 
l’Administració de cap sanció econòmica a l’empresa, derivada de la manca d’execució dels 
treballs ni cap reclamació de quantitat alguna per part de l’empresa Assistència i Projectes 
d’Enginyeria Civil SL a l’Administració per qualsevol concepte derivat del contracte de 
referència. 
 
3. Acordar el retorn de l’Aval bancari dipositat en el seu dia per Assistència i Projectes 
d’Enginyeria Civil SL a la Tresoreria municipal amb motiu de l’adjudicació del contracte de 
referència.  
 

4. Notificar aquests acords a Assistència i Projectes d’Enginyeria Civil SL per al seu 
coneixement, amb indicació dels recursos a què tingui dret. 

 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SIGNAT AMB CONSTRUCCIONS 
JORDI RIERA SL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE 
LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació del contracte signat en data 02.12.2014 amb Construccions Jordi 
Riera SL per a l’execució de les obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni 
(tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor), per incloure un major 
amidament en dues partides i l’execució de la nova variant elèctrica per part de la companyia 
Endesa Distribución. 
 
2. Determinar que, d’acord amb l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Territori, el preu 
del contracte s’incrementa en 16.808,91 €, IVA no inclòs, respecte del preu inicial del 
contracte, que era de 414.334,32 €, IVA no inclòs. 
 



3. Notificar aquest acord a Construccions Jordi Riera SL per al seu coneixement, amb 
indicació dels recursos a què tingui dret, i amb el requeriment per a que dipositi a la 
Tresoreria municipal una garantia complementària de 840,44 €, equivalent al 5% de l’import 
de la modificació del contracte.   
 
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES 
AL PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE L’APARCAMENT DE VEHICLES A L’AVINGUDA 
VERGE DEL PUIG DE SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat 
sense publicitat, de les obres contingudes al projecte tècnic per a la millora de l’aparcament 
de vehicles situat a l’Avinguda Verge del Puig de Sant Celoni, redactat per l’Àrea municipal 
de Territori. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte. 
 
2. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a l’eficàcia, execució, efectes i extinció del contracte. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE SANT CELONI, SEGONA FASE, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL 
CONTRACTE. 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per a l’execució de les 
obres contingudes al projecte tècnic per a l’aplicació del Pla director d’enllumenat públic de 
Sant Celoni, segona fase, d’acord amb les ofertes econòmiques presentades, al següent 
tenor: 
  
Núm. Licitador Oferta econòmica 
1 Electricitat Boquet SL     51.790,09 €, IVA no inclòs 
2 IBBE Electricidad SA     61.983,47 €, IVA no inclòs 
3 Imesapi SA 62.353,42 €, IVA no inclòs 
4 Etra Bonal SA 62.408,38 €, IVA no inclòs 

 
2. Requerir a Electricitat Boquet SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi 
la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs, 
garantia que ascendeix a la quantitat de 2.589,50 €. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a Electricitat Boquet SL per la quantitat de 51.790,09 €, 
IVA no inclòs. 
 



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. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE PER A LA RENOVACIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
DE L’ATENEU DE SANT CELONI, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Classificar en primer lloc l’oferta presentada per Llonch-Clima SL en la licitació del 
contracte per a l’execució de les obres contingudes al projecte tècnic per a la renovació 
integral del sistema de climatització de l’Ateneu de Sant Celoni, redactat per l’enginyer 
municipal, per ser l’oferta més econòmica de les presentades.  
 
2. Requerir a Llonch-Clima SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia 
definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs. 
  
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a la mercantil Llonch-Clima SL per la quantitat de 
96.775,31 €, IVA no inclòs. 
 
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. 

8. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ I CONDICIONAMENT CPM A ESPAI 
VISITABLE D’UNA FINCA A L’ÀMBIT DE LA FORÇA, PLAÇA DELS ESTUDIS, 16 DE SANT 
CELONI, I L’ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Excloure de la licitació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte 
tècnic de consolidació i condicionament com a espai visitable d’una finca a l’àmbit de la 
Força, Plaça dels Estudis 16 de Sant Celoni, les ofertes presentades per Can Riereta SL i 
Prosperanti SL atès que no acrediten la solvència tècnica exigida.  
 
2. Classificar la resta d’empreses presentades a la licitació, d’acord amb la seva oferta, al 
següent tenor: 
 
Núm. Licitadors Ofertes 
1 SIC Bosch SL 68.312,00 €, IVA no inclòs 
2 Construccions Jaume Clopés SL 69.601,70 €, IVA no inclòs 
3 Construcció i Restauració Jesús Pacheco 70.000,00 €, IVA no inclòs 
4 Construccions Ferrer SA 70.297,42 €, IVA no inclòs 
5 Orbiam Grup 05 SL 79.610,00 €, IVA no inclòs 
 
3. Requerir a SIC Bosch SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 



d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva 
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs. 
  
4. Un cop aportada aquesta documentació i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a SIC Bosch SL per la quantitat de 68.312 €, IVA no 
inclòs. 
 
5. 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. 
 

9. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL – SAM- A L’EQUIP DE LOGOPÈDIA I 
PSICOTERÀPIA SCP. 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la segona pròrroga del contracte del Servei d’Assistència Multiprofessional -

SAM-, amb l’increment d’hores anuals aprovat a la Junta de Govern Local d’1 de juliol 
de 2015, amb l’Equip de Logopèdia i Psicoteràpia SCP, per al període d’un any, a 
partir del proper dia 5 de desembre de 2015. 

 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia  i 

execució d’aquest acord. 
 
 
10. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 19 DE NOVEMBRE DE 2015 
PER LA QUAL ES VA APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PONT SOBRE EL RIU TORDERA A LA 
BATLLÒRIA. 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data de 19 de novembre de 2015 per la que es va 
aprovar la devolució de garantia definitiva del contracte d’obres de Construcció d’un pont 
sobre el riu Tordera a la Batllòria, terme municipal de Sant Celoni a l’empresa COPISA 
Constructora Pirenaica SA 
 
 
11. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 23 DE NOVEMBRE DE 2015 
PER LA QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL MARC DE LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia de 23 de novembre de 2015 que contenia els 
següents acords: 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per 
a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció regulat a l’Ordre EMO/244/2015. 



 
- Aprovar el pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental de 1.979,07 € 

corresponents al 20% de la previsió del cost total de l’assistència tècnica per al 
projecte Suport a la gestió integral en instal·lacions i equipaments municipals. 
 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
AUTOCENTER PADDOCK SL AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES MUNICIPALS  
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.625 € dipositada per Autocenter Paddock SL amb 
motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni en data 18.02.3013 per a la 
prestació del servei de manteniment i reparació dels vehicles municipals. 
 
2. Requerir a Autocenter Paddock SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
 
13. DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB 
MOTIU DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE 
SEGONA MÀ PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES  
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Denegar la devolució de la garantia definitiva d’import 1.751,79 € dipositada per SINGULAR 
ECOLÒGIC SL amb motiu de l’adjudicació del contracte per al subministrament a l’Ajuntament 
de Sant Celoni de 100 contenidors metàl·lics de segona mà, de 3 m3 de volum, per a la 
recollida selectiva d’escombraries, atès que no ha transcorregut el termini d’1 any de 
garantia que s’estableix al contracte, a comptar des la data de l’últim lliurament de 
contenidors. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement i amb expressió dels 
recursos a què tingui dret. 
 
 
14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI, LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT CELONI, L’ASSOCIACIÓ 
NEUROLÒGICA AMICS BAIX MONTSENY I EL CAP SANT CELONI PER A LA 
IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BIBLIOSALUT 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Sant Celoni i els centres 
col·laboradors implicats en el projecte Bibliosalut. 
 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
 
15. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI 



 
Atorgament de subvencions a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin 
per entitats durant l’any 2015 
 
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 25.1 d’execució del pressupost 
municipal, per a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin durant l’any 2015, 
d’acord amb el següent detall: 
 
Modalitat 1.- Activitats de centres educatius I AMPAS 

 Entitat  Subvenció 2015 
AMPA CEIP Soler de Vilardell 1.500,00.- 
AMPA Escola Avet Roig 1.000,00.- 
AMPA Institut Baix Montseny 3.200,00.- 
AMPA Institut Escola La Tordera 3.200,00.- 
AMiPA La Salle 1.400,00.- 
 
Modalitat 6.- Activitats Esportives 

Entitat  Subvenció 2015 
Club Futbol Sala Sant Celoni 2.500,00.- 
 

Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2015 
Club Ciclista Sant Celoni 1.200,00.- 
Club Triatló Baix Montseny 1.800,00.- 
 
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 2014, suspendrà el pagament de la 
subvenció de l’any 2015. 
 
Tercer.- Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 
 
 
16. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI 
 
Justificació de la subvenció extraordinària, corresponent a l’any 2014, concedida al Club Tennis 
Montnegre. 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Tennis Montnegre, corresponent a la 
justificació de la subvenció extraordinària, concedida per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 22 de desembre de 2014. 



 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 595.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014 al Club Tennis Montnegre. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 297,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
17. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ (QUART TRIMESTRE DE 2015) 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del Centre Municipal d’Expressió, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
Cromàtica 
Dilluns, de 20.45 a 22.15 h           ____________________________     30,60 € 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari accidental 
Francesc Deulofeu Fontanillas                   Albert Puig Tous 


