
                                                                                                        
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2015 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 03/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 5 de febrer de 2015 
Inici:  20:05 hores 
Fi:  20:30 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Joan Castaño Augé                     PSC 
Regidors/es: Júlia de la Encarnación Gómez   PSC 
 Jaume Tardy Martorell PSC 
 Òscar Caño Nieto PSC                     
 
 
Secretari municipal:      Ramon Oriol Grau     
Interventor accidental : 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 de llicències d’obres majors  
3. Donar compte de llicències de parcel·lació  
4. Aprovació del Pla de seguretat i salut  en el treball de les obres ordinàries a la carretera 

Vella de Sant Celoni, tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor. 
5. Aprovació del retorn de la garantia definitiva dipositada per SBS SIMON I BLANCO amb 

motiu del contracte per la redacció del projecte tècnic d’obres d’urbanització de Boscos 
cel Montnegre 

6. 
 

Aprovació de la classificació i adjudicació dels lots del contracte compra de contenidors 
metàl·lics de recollida selectiva de les fraccions de paper cartró, envasos lleugers i vidre 
de 3 m3 i de paper cartró, envasos lleugers de 5 m3 de segona mà 

7. 
 

Concessió de subvencions de diverses entitats del municipi 

8. 
 

Justificacions de subvencions de diverses entitats del municipi 

9. 
 

Aprovació de diversos convenis  

10. 
 

Aprovació d’una pròrroga del contracte amb Ramon Verdaguer Pous per a la prestació 
del servei d’assessorament jurídic extern a l’ajuntament de Sant Celoni 

11. 
 

Aprovació de la pròrroga del contracte per al subministrament del servei de menjador en 
la modalitat de càtering, de l’escola bressol municipal “El Blauet” 

 

 



Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de les sessions anteriors, de 15 de gener de 2015 i 30 
de gener de 2015, les quals s’han 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 

26/01/15 
OM-22/14 Reforma d’habitatge unifamiliar 

28/01/15 OM-32/14 Cobrir pati interior 
29/01/15 OM-26/14-162/14 Adequar local 

 
 
3. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES DE PARCEL·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 llicència de parcel·lació atorgada des 
de l'última sessió: 
 

Data 
 

Exp. 
 

Concepte 

26-01-15 
I-95/14 Llicència de parcel·lació  

 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  EN EL TREBALL DE LES OBRES 
ORDINÀRIES A LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI, TRAM COMPRÈS ENTRE ELS 
CARRERS ANSELM CLAVÉ I ROGER DE FLOR. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres ordinàries a la carretera Vella 
de Sant Celoni, en el seu tram comprès entre el carrer Anselm Clavé i el carrer Roger de 
Flor. 
 
2n- Notificar aquest acord a Construccions Jordi Riera, SL, i a Gabriel Alvarez Casaul de 
Avensis Ingenieros, SL. 



 
 

 
 

 
 
5. APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIES DEFINITIES 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER AL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 
PERDUTS O ENSALVATGITS 

 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.540 € dipositada per Can Clarens, SL amb motiu 
de l’adjudicació del contracte per al servei de recollida d’animals de companyia, abandonats, 
perduts o ensalvatgits. 
  
2. Requerir a Can Clarens, SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament 
original de l’esmentada garantia. 
 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE DE 
RENOVACIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL 
DEL CARRER BRUC, 26 DE SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 3.616 €, en forma d’aval bancari, dipositada per 
Llonch-Clima SL, amb motiu de l’adjudicació del contracte d’obres per a la renovació integral 
del sistema de climatització de l’edifici municipal del carrer Bruc 26 de Sant Celoni. 
 
2. Requerir a LLonch-Clima SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament 
original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a l’interessat amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE 
BOSCOS DEL MONTNEGRE 

 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.437,50 € dipositada per SBS SIMON I BLANCO 
SLP amb motiu de l’adjudicació del contracte per a la redacció del projecte tècnic d’obres 
d’urbanització de la Urbanització Boscos del Montnegre de Sant Celoni 
  
2. Requerir a SBS SIMON I BLANCO SLP la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
 
 



6. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ DELS LOTS DEL 
CONTRACTE COMPRA DE CONTENIDORS METÀL·LICS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER CARTRÓ, ENVASOS 
LLEUGERS I VIDRE DE 3m3 I DE PAPER CARTRÓ, ENVASOS 
LLEUGERS DE 5m3 DE SEGONA MÀ 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. En relació amb el lot del contracte per al subministrament de 100 contenidors 
metàl·lics de 3 m3, per a envasos i vidre, classificar en primer i únic lloc l’oferta 
presentada per l’empresa SINGULAR ECOLÒGIC, SL, per la quantitat de 35.035,80 
€ més IVA (equivalent a 42.393,32 € IVA inclòs), d’acord amb els criteris continguts a 
la clàusula 12 del plec administratiu. 

 
2. En relació amb el lot del contracte per al subministrament de 30 contenidors de 5 m3, 

per a paper i cartró, classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per l’empresa 
BOXWEDL, SL per un import de 13.500 € més IVA (equivalent a 16.335,00 € IVA 
inclòs), d’acord amb els criteris continguts a la clàusula 12 del plec administratiu. 

 
3. Requerir les empreses SINGULAR ECOLÒGIC, SL  i BOXWEDL, SL per a que en el 

termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord, presentin la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia 
definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs. 

 
4. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si és 

conforme, adjudicar els lots del contracte de referència a les mercantils SINGULAR 
ECOLÒGIC, SL  i BOXWEDL, SL, d’acord amb les ofertes presentades per les 
empreses citades. 

 
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. 

 
 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 
DE MENORS PER A LES ACTIVITATS EDUCATIVES EN HORARI LECTIU EN EL MARC 
DEL  PLA EDUCATIU D’ENTORN CURSOS 2014-2015.  

 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat amb publicitat del servei de 
transport de menors per a les activitats educatives en horari lectiu en el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn, que inclou el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules 
administratives particulars, i procedir a la seva licitació. 
 
2. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels 
acords necessaris per a la efectivitat i execució d'aquest acord 
 
 
8. JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’AMPA CEIP JOSEP PALLEROLA 



 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA CEIP Josep Pallerola, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 6 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 3.200.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 6 de novembre de 2014, a l’AMPA CEIP Josep Pallerola. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.600.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 

 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per la Fundació Privada Cor de Maria, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 17 de juliol de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 17 de juliol de 2014, a la Fundació Privada Cor de Maria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’AEG EROL LA SALLE 

 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AEG Erol La Salle, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 25 de setembre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 2.380.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 25 de setembre de 2014, a l’AEG Erol La Salle. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.190,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’AMPA COR DE MARIA 

 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 



Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA Cor de Maria, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 4 de setembre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 4 de setembre de 2014, a l’AMPA Cor de Maria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT MOTOCLUB LA BATLLÒRIA. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Motoclub La Batllòria, corresponent 
a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 6 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 850.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 6 de novembre de  2014 a l’entitat Motoclub La Batllòria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 425.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CLUB AMICS TENNIS TAULA. 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Amics Tennis Taula, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 5 de juny de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.785.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat Club Amics Tennis Taula. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 892,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA AL CEIP SOLER DE VILARDELL. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel CEIP Soler de Vilardell, corresponent a la 
justificació de la subvenció 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 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014 al CEIP Soler de Vilardell. 
 



Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’IES BAIX MONTSENY. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’IES Baix Montseny, corresponent a la 
justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 26 de juny de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.500.-euros, atorgada a l’IES Baix 
Montseny, per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de juny de  2014. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 750.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CLUB BÀSQUET LS SANT CELONI. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Bàsquet LS Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 5 de juny de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 13.175.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat Club Bàsquet LS Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 6.587,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
9. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL MUNICIPI 
 
 
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: 
 
Modalitat 3.- Activitats culturals 

Entitat  Subvenció 2014 
Colla Bastonera Quico Sabaté 1.360,00.- 

 
Extraordinàries 



Entitat  Subvenció 2014 
Associació Humanitària Cultural Trup de Nassos         1.500,00.- 
Arc Sant Celoni 170,00.- 
 
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 DE PREUS PUBLICS PER A DIVERSES ACTIVITATS DE SANT CELONI I 
LA BATLLÒRIA 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA FESTA DE CARNESTOLTES 2015. 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per les activitats de la Festa de Carnestoltes 2015 següents: 
Dissabte dia 14 de febrer 
Sopar      pista coberta  7 euros +1€ ecofesta
  
Ball de disfresses (membres comparses) pavelló   3 euros  
Ball de disfresses (públic general)  pavelló   5 euros  
  
 
 
APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS TÍTOLS DE TRANSPORT NO INTEGRATS 
DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER A L’ANY 2015 A 
SANT CELONI. 
  
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar per a l’any 2015, els preus públics amb IVA inclòs i arrodonits, corresponents als 
títols de transport no integrats, per a la seva aplicació a partir de l’endemà de la seva 
aprovació  de la manera següent: 
 

Preus del Títol amb IVA 

2015 
 
       T-10 social gratuïta 

 
0,00 € 

 
T-10 social reduïda 

 
51,4% preu T-10 social

 
4, 24 € 

 
2. Mantenir la gratuïtat per a persones majors de 65 anys empadronades a Sant Celoni on 
l’immoble on estiguin empadronades disposi de la bonificació de la quota tributària per la 



taxa per recollida, tractament  i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans de 
l’article 5 a) de l’ordenança fiscal número 14. 
 
3. Mantenir el mateix preu públic que a l’any 2014 per a la resta de persones majors de 65 
anys, els menors de 65 anys amb mobilitat reduïda o amb un grau de discapacitat superior al 
33% i els menors de 16 anys, incrementant la bonificació de forma que paguin el 51,4% del 
preu de la T-10 social de l’Ajuntament. 
 
4. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU), a l’empresa explotadora del servei Cingles Bus, SA i a l’empresa 
Hispano Hilarienca, SA. 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PER LA UNIÓ BATLLORIENCA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del 1r trimestre de 2014, de la Unió Batllorienca, 
amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
Conversa en anglès   
Proposta de preu públic a aprovar  --------------------------------------------------------   33,00 € 
(del 19 de gener al 30 de març) 
 
 
 
11. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT 
DEL SERVEI DE MEJADOR EN LA MODALITAT DE CÀTERING DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET” 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Prorrogar per un any més el contracte signat en data 13.02.2013 amb M’penta, serveis... i 
més SL per al subministrament del servei de menjador de l’escola bressol municipal “El 
blauet”, en la modalitat de catering, tal com preveu la clàusula 3 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. 
 
12. APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB RAMON VERDAGUER 
POUS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN A 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 28.01.2013 amb el lletrat Ramon 
Verdaguer Pous per a la prestació del servei d’assessorament jurídic extern a l’Ajuntament 
de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
13. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 



 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ZEGAMA, 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
AMBIENTALS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER LA CESSIÓ DE 
LA COL·LECCIÓ “MARTÍ BOADA” DE 18 ARBRISSONS AMB ASCENDENTS 
MONUMENTALS PER A LA SEVA UBICACIÓ AL POBLE DE ZEGAMA 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament 
de Zegama per la cessió de la col·lecció “Martí Boada” de 18 arbrissons amb 
ascendents monumentals  

 
2. Comunicar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Ajuntament de 

Zegama per al seu coneixement i als efectes de la signatura del conveni. 
 

3. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS DURANT 
L’ANY 2015. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis educatius, per a l’any 
2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 
13. CORRECCIÓ DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES 
CONSTRUÏTS AMB LA PREVISIÓ D’INCORPORAR-LOS A LA BORSA MUNICIPAL 
D’HABITATGE ASSEQUIBLE 
 
La Junta de Govern Local  de 22.12.2014 va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
  
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició d’habitatges construïts amb la 
previsió d’incorporar-los a la Borsa municipal d’habitatge assequible, que quedaran integrats 
en el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge, així com la despesa corresponent. 
 
2. Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives que 
regiran la preparació i adjudicació del contracte, que figuren a l’expedient, i disposar 
l’obertura del procediment de licitació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. 
 



3. 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. 
 
Tanmateix, abans d’iniciar la licitació s’ha detectat que la valoració de les ofertes segons el 
redactat dels plecs podia donar peu a una certa distorsió d’aquestes, per la qual cosa s’ha fet 
la oportuna revisió i s’han formulat d’una manera que es considera més adequada a la 
finalitat perseguida,  
 
Fonaments de dret 
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, article 105 
R. D. Leg. 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
article 155  
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació del contacte i per tant no existeixen encara candidats o 
licitadors,  a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Corregir els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que regiran la 
preparació i adjudicació del contracte per a l’adquisició d’habitatges construïts amb la 
previsió d’incorporar-los a la Borsa municipal d’habitatge assequible, efectuada per acord de 
la Junta de Govern Local de 22.12.2014, d’acord amb el nou text que figura a l’expedient i 
continuar el procediment de licitació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert 
 
2. 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. 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
A continuació el Sr. President informe que hi ha un tema que no estava contemplat a 
l’ordre del dia, però que cal sotmetre a consideració de la Junta de Govern local per la 
via d’urgència. Es el següent: 
 
 
APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O 
ORGANISMES PÚBLIQUES, SÒCIES DE L'ACM QUE S'HI ADHEREIXIN, PEL NOU 
PERÍODE PRORROGAT PER L’ACM, SEGONS ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE 
L’ACM DEL 16 DE DESEMBRE DE 2014 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r.- Acordar l’adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la 
qual és prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles 
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin, pel nou 
període prorrogat per l’ACM, segons acord del Comitè Executiu de l’ACM del 16 de desembre 
de 2014 
 
2n.- Contractar l’assegurança de Responsabilitat civil amb número de pòlissa  56328040-28, 
amb Zurich Insurance, plc, del ram de R.C. Administración Pública, a través de Ferrer&Ojeda 
Asociados, Correduría de Seguros, SL i per un import de 23.372,21 euros, pel període que va 
del 21/01/15 al 20/01/16, així com ordenar el seu pagament. 



 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


