
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 9 D’ ABRIL DE 2015 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 06/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 9 d’abril de 2015 
Inici:  20:10 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 
 Maria Isabel Coll Roig PSC 
 Josep Capote Martin PSC    
   Oscar Caño Nieto PSC                     
 
Secretari municipal:      Ramon Oriol Grau     
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
 
   Dolors Lechuga García  CiU  
   Gerard Masferrer Marfil  CUP 
   Maria Carmen Montes Azcutia   ICV 
    
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de ‘esborrany de l’acta de la sessió anterior 

2. Donar compte de les llicències d’obres majors 

3.Aprovació definitiva del projecte executiu de la reforma del cafè de l’Ateneu 

4.Aprovació de l’addenda del programa anual 2014 del Pla marc de millora i revaluació de 
les finques forestals de l’associació de propietaris del Montnegre i del Corredor. 

5. Aprovació de diversos preus públics 

6. Aprovació de justificació de subvencions de diverses entitats del municipi 

7. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la concertació de 
polítiques de turisme, així com l’aportació de l’ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2015 

8. Aprovació de l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de serveris de l’any 
2015 del Pla “Xarxa Governs Locals  2012-2015”. 

9. Aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni a la declaració de constitució de la 
xarxa d’escoles municipals de persones adultes EMPA 

10. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de jardineria i neteja dels espais 
verds públics del terme municipal de Sant Celoni. 



11. Aprovació de les bases de concessió d’ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a 
escoles bressol privades de Sant Celoni, al 1r cicle d’educació infantil per al curs escolar 
2015-2016. 

 
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 d’una llicència d'obres majors atorgades des 
de l'última sessió: 
 

Data 
Exp. Concepte 

01/04/15 
OM-10/15-208/15 Adequació interior de local 

 
 
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
DEL CAFÈ DE L’ATENEU DE SANT CELONI. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer- Aprovar definitivament el projecte tècnic per a la rehabilitació del cafè de l’Ateneu de 
Sant Celoni, amb un pressupost total de 377.735,05 €, IVA inclòs. 
 
Segon- Declarar ben comunicada l’activitat de bar restaurant amb zona polivalent amb 
espectadors asseguts i amb exposició amb les prescripcions tècniques i condicions que 
l’equipament haurà de complir en el seu funcionament que són les que es detallen a 
continuació: 
 
Vector ambiental.  
 

1. Les condicions a complir en referència a la protecció del medi ambient, són: 
 
1ª Mesures relatives a la gestió de residus:  
1.1) De manera general, l’activitat haurà de gestionar els seus residus segons uns 
objectius de reducció, reutilització, reciclatge i valorització, d’acord amb les disposicions 
legals vigents i, de manera específica, d’acord amb les indicacions del Pla de Gestió 
Comarcal dels Residus del Vallès Oriental. En concret, caldrà que l’interessat faci 
separació de les diferents tipologies de residus en origen i que faci ús adequat dels 
canals de recollida existents per a la seva correcta gestió.  



1.2) L’ús dels sistemes públics de recollida de residus per part de l’activitat s’ajustarà a 
les tipologies de residu admissibles en cada cas, prohibint-se específicament dipositar-hi 
residus de tipus industrial i qualsevol residu de tipus especial, excepte en el cas que es 
faci ús de sistemes expressament habilitats a l’efecte.  
1.3) Es prohibeix deixar els residus generats per l’activitat a l’exterior de la via pública, 
sense fer ús adequat dels contenidors o altres dispositius i sistemes de recollida habilitats 
a l’efecte. 
1.4) Sens perjudici tot l’anterior, l’activitat haurà d’adequar la gestió dels seus residus 
d’acord amb les indicacions addicionals que en el futur es realitzi per part dels serveis 
tècnics municipals.   
 
2ª Aigües residuals: L’activitat resta subjecta a les disposicions del Títol II de l’Ordenança 
d’abocaments d’aigües residuals respecte les limitacions als abocaments, sens perjudici 
del compliment d’altres aspectes exigibles. 
 
El cabal mitjà abocat  8,76 m3/d, cabal màxim abocat serà 3.200 m3/any i horari 
autoritzat per l’abocament  restarà limitat a: 
 

 el cabal mitjà diari abocat  8,76 m3/d 
 el cabal màxim abocat  3.200 m3/any 
 horari d’abocament  de les 6:00h. a les 22:00h., exceptuant events de  

                         pública concurrència. 
2. Les indicades en l’informe tècnic de sorolls del projecte inicial d’aprovació. 

 
Vector incendis. 
 

1. Les descrites en l’informe d’aprovació de Bombers emès en data 30.09.2014, segons 
referència 25/2014/000234 i ref. Externa 2014/3963, en el qual desenvolupa una 
condició expressa de: Extinció automàtica en la zona de cuina, per rebaixar el risc 
del local segons CTE i condicions de projecte. 

2. Les descrites en l’informe de Bombers de la modificació no significativa, emès en 
data 26.03.2015, segons referència 25/2015/000025 i referència externa 2015/0949, 
en el qual no hi ha condicions expresses, però indica que el titular és responsable 
d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, 
establertes per la reglamentació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte de comprovació 
segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 

3. Ordre INT/323/2012 d’11 d’octubre pel qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementaries del DB SI del CTE. 

4. Ordre INT/324/2012 d’11 d’octubre pel qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementaries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

5. Les instal·lacions de protecció contra incendis s’hauran de fer d’acord amb el 
Reglament que els és d’aplicació (RD. 1942/1993 i actualitzacions). S‘efectuarà el 
manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis que cita l’apèndix 
2 del Reglament d’instal·lacions de protecció  contra incendis (RD. 1942/1993 i 
actualitzacions). 

6. Instal·lació de punts d'enllumenat d'emergència, segons els plànols. Aquestes llums 
d’emergència  han de complir les UNE EN 60.598-2-22,  i la norma UNE 20 392 o EN 
20.062 segons la lluminària. 

7. La senyalització i els rètols d’informació general de caràcter fix que s’instal·lin hauran 
d’estar redactats, com a mínim, en llengua catalana, segons allò establert a l’article 32.2 
de la Llei 1/1998, de 7de gener, de política lingüística. 

8. Compliment dels articles d’aplicació del vigent codi tècnic de l’edificació segons reial 
decret 314/2006 en els aspectes d’aplicació en les modificacions posteriors. 

 
Vector espectacles, D112/2010. 
 



1. Dotació mínima de WC per un aforament de 192 persones de 2 WC i 6 cabines per 
l’ús de bar restaurant i la mateixa proporció per l’ús de recreatives. Cal remarcar que 
l’equipament podrà funcionar segons la documentació aportada amb un ús màxim de 
150 persones, degut a quer no complint amb aquet rati de WC. Per aquesta 
restricció, és suficient tenir 2 WC i 4 cabines. 

2. L’aforament màxim permès ha de constar en la instal·lació per els diferents usos 
establerts, així com en un rètol indicatiu col·locat a l’entrada de l’establiment, d’acord 
amb el que estableixen el decret 112/2010 amb el text i forma que determina el 
mencionat decret on es realitzen espectacles i activitats recreatives. 

3. Complir els horaris establerts en l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la 
qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al 
seu Reglament, pels diferents usos i les seves modificacions posteriors. 

4. Degut a que dintre d’aquet espai es pot realitzar usos d’espectacles i recreatius, 
caldrà dotar la instal·lació d’un limitador de so amb enregistrador, certificat i d’acord 
amb la situació tècnica de l’emplaçament i d’acord amb l’avaluació de sorolls 
realitzada en la documentació. 

5. En el cas qu0ºe esporàdicament es realitzin espectacles i activitats recreatives a 
partir de 150 persones s’haurà de tenir personal de control d’accés, 2 persones com 
mínim. 

6. Si l’aforament supera 151 persones, caldrà disposar d’un sistema d’enregistrament 
d’imatges en continuo. 

7. Per l’aforament màxim de 150 persones s’ha de tenir contractada una pòlissa de 
responsabilitat civil mínima de quantia de 400.000 € de capital assegurat i si 
sobrepassen aquet aforament fins un màxim de 192 persones serà de 600.000 €. de 
capital assegurat. 

8. Cal remarcar com condició especifica que si sobrepassen, el rati màxim d’aforament 
de 150 persones, segons el D112/2012, haurà un canvi de tramitació administratiu 
de règim de comunicació a llicència d’espectacle, amb tots els condicionants tècnics 
d’obligat compliment que es desenvolupa per aquesta tramitació. 

 
Vector sanitat. 
 

1. Les especificades en l’informe tècnic de Sanitat alimentaria, emès en data 
02.04.2015 per la tècnica de salut alimentaria. El qual no desenvolupa condicions 
expresses.  

2. Compliment de la llei 28/2005 de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant al 
tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i la publicitat dels 
productes de tabac.             

3. Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del consell de 29 d’abril de 
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 

4. RD 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitàris de l’aigua de 
consum humà. 

 
Vector industrial. 

 
1. Instal·lació  elèctrica  protegida de conformitat amb les normes del Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002, de 2 d’agost i 
instruccions complementàries per aplicació d’aquest reglament, així com les preceptives 
revisions periòdiques que marca el R.E.B.T.  

2. Compliment del RITE en la nova instal·lació projectada. 
3. Compliment de la reglamentació de gas en locals col·lectius.  

 
Controls periòdics. 
 



1. Els especificats en el Real Decret 842/2002, de 2 d’agost i instruccions 
complementàries per aplicació d’aquest reglament, així com les preceptives revisions 
periòdiques que marca el R.E.B.T.  

2. Els especificats en la reglamentació de gas en locals col·lectius.  
3. Els especificats en la reglamentació RITE. 

 
 
Control inicial. 
 

1. Prèvia a la posada en marxa de la instal·lació caldrà realitzar un control inicial 
preventiu per part d’una EAC d’incendis, segons estableix la llei 3/2010. 

 
Taula resum d’usos autoritzats i aforaments d’incendis, segons projecte aprovat i 
segons usos del D112/2012. 
 
Ús previst màxim. 
 

ZONA BAR 
RESTAURANT 

BAR RESTAURANT I 
ZONA POLIVALENT 

AMB ESPECTADORS 
ASSEGUTS. 

BAR RESTAURANT I 
ZONA POLIVALENT 

AMB EXPOSICIÓ. 

Bar 
restaurant 

162 98 98 

Zona 
polivalent 

0 80 48 

Zona de pas 12 12 12 
Cuina barra 4 4 4 
Altres 2 2 2 
   
TOTAL 180 persones 196 persones 164 persones 
 
Ús autoritzat segons D112/2012 
 

ZONA BAR 
RESTAURANT 

BAR RESTAURANT I 
ZONA POLIVALENT 

AMB ESPECTADORS 
ASSEGUTS. 

BAR RESTAURANT 
I ZONA 

POLIVALENT AMB 
EXPOSICIÓ. 

Bar 
restaurant 

132 75 91 

Zona 
polivalent 

0 57 41 

Zona de pas 12 12 12 
Cuina barra 4 4 4 
Altres 2 2 2 
   
TOTAL 150 persones 150 persones 150 persones 
 
Tercer- Notificar aquesta resolució a l’àrea de Cultura com a àrea gestora de l’equipament i 
també a les àrees de Servei a les Persones i a Seguretat Ciutadana, per al seu coneixement 
i als efectes oportuns. 
 
Quart- Publicar els corresponents anuncis de conformitat amb l’article 38 del Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
 



4. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL PROGRAMA ANUAL 2014 DEL PLA MARC DE 
MILLORA I REVALUACIÓ DE LES FINQUES FORESTALS DE L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1r- Aprovació de l’addenda del Programa anual per a l’any 2014 del Pla marc de millora i 
revaluació de les finques forestals de l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor.  
 
2n- Notificar aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, així com als diferents ajuntaments signants del Conveni Marc: 
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ (SEGON TRIMESTRE DE 2015) 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovar els preus públics per a les activitats del Centre Municipal d’Expressió, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h              __________________________________ 82,00 € 
(d’abril a juny de 2015) 
 
Ball d’envelat 
Divendres, de 21.00 a 22.30 h           ____________________________     86,50 € 
(d’abril a juny de 2015) 
 
Ioga 
Dilluns, de 20 a 21.00 h        _____________________________________ 51,00 € 
(d’abril a juny de 2015) 
 
Scrapbook 
Divendres, de 17.30 a 20.00 h    __________________________________ 17,00 € 
(17 d’abril de 2015) 
 
Decoració de regals 
Divendres, de 17.30 a 20.00 h    __________________________________ 17,00 € 
(24 d’abril de 2015) 
 
Gralla 
Dijous, de 19.30 a 20.30 h          __________________________________ 54,00 € 
(d’abril a juny de 2015) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Carvat de segells 
Divendres, de 17.30 a 20.00 h    __________________________________ 17,00 € 
(8 de maig de 2015) 
 
Estiu graller 
Dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.00 h)    ___________________________  32,00 € 
(juny i julioll de 2015) 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS 
PER LA UNIÓ BATLLORIENCA PER AL SEGON TRIMESTRE DE 2015. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del 2n trimestre de 2015, de la Unió Batllorienca, 
amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
 
Marxa nòrdica  
Proposta de preu públic a aprovar  --------------------------------------------------------   20,00 € 
(maig de 2015) 
 
Scrapbooling 
Proposta de preu públic a aprovar  --------------------------------------------------------   44,31 € 
(del 27 d’abril al 18 de maig) 
 
 
Conversa en anglès 
Proposta de preu públic a aprovar  --------------------------------------------------------   30,00 € 
(del 13 d’abril al 22 de juny) 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL A MONTBLANC I AL 
MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural a Montblanc i al monestir de Vallbona de les 
Monges, que és de 14 euros per persona. 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS EL 
SEGON TRIMESTRE DE 2015 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÒ DEL BAIX 
MONTSENY. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.Aprovar els preus públics per a l’activitat del segonr trimestre de 2014, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 



Horari: Divendres de 18 a 21h (2 sessions) 
Ingressos (20 participants):         371,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                         18,55€ 
 
EDICIÓ DE VIDEO 
Horari: divendres de 19 a 21h (6 sessions) 
Ingressos (8 participants):           544,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:            68,00€ 
 
RETOC FOTOGRÀFIC 
Horari: divendres de 19 a 21h (6 sessions) 
Ingressos (8 participants):             544,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:              68,00€ 
 
FARMACIOLA NATURAL 
Horari: dimecres de 19 a 21h (3 sessions) 
Ingressos (8 participants):            264,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                           33,00€ 
 
SOM UNA ENTITAT. ESTEM AL DIA ? 
Horari: dimecres  de 18.30 a 20.30h 
Ingressos (15 participants):            795,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                           53,00€ 
 
 
6. APROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS DE DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A LA PENYA BARCELONISTA SANT CELONI. 
 
 
Per unanimitat la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per la Penya Barcelonista Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 22 de desembre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 3.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014 a la Penya Barcelonista Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.500.-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’AMPA SOLER DE VILARDELL. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA 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 a l’AMPA 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, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT PENYA BARCELONISTA SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Penya Barcelonista Sant Celoni, 
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 9.350.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014 a l’entitat Penya Barcelonista Sant 
Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 4.675.-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 KARATE CLUB JUST 

 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Karate Club Just, 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 1.700.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de  2014 a l’entitat Karate Club Just. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 850.-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 CLUB CICLISTA SANT CELONI. 

 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Ciclista Sant Celoni, 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 1.200.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 6 de novembre de 2014 al Club Ciclista Sant Celoni. 
 



Tercer.- Aprovar el pagament de 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 
L’AMPA LA SALLE 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMIPA La Salle, 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 1.400.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014, a l’AMIPA La Salle. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 700,00.-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’ENTITAT CLUB CICLISTA SANT  CELONI 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Ciclista Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 16 d’octubre de 2014. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 3.500.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 16 d’octubre de 2014 a l’entitat Club Ciclista Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.750.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
PER A L’ELABORACIÓ, LA CONCERTACIÓ L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE TURISME, AIXÍ COM L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTC ELONI PER A L’ANY 2015. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar la minuta de conveni Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a 
la concertació de polítiques de turisme, així com l’aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a l’any 2015. 
 
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes de signatura i 
execució del conveni. 
 
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 



 
8. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA “SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2015 DEL PLA 
“XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015 
 
 

 
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”  en el marc del Catàleg de serveis de 2015 per un 
import total de 6.002,00 €. 

 
2r. 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. 
 
9. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A LA 
DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE 
PERSONES ADULTES EMPA 
 
 
Per unanimitat,   la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1r. Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes de la 
demarcació de Barcelona, amb l’assumpció dels compromisos que comporta i la 
signatura de la declaració de constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de 
Persones Adultes (XEMPA). 

 
2r. 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 a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
 
10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE JARDINERIA I NETEJA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
servei de manteniment de jardineria i neteja d’espais verds públics del terme municipal de 
Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació del servei.  
  
3. Publicar el corresponent anunci de licitació Butlletí oficial de la província, al perfil del 
contractant del web municipal, i a la Plataforma de contratación del Estado als efectes de la 
presentació d’ofertes. 
 
 



11. APROVACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS ESCOLARITZATS A ESCOLES BRESSOL PRIVADES DE SANT CELONI, AL 
1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar les Bases de concessió d'ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a escoles 

bressol privades de Sant Celoni, al 1r cicle d’educació infantil per al curs escolar 2015-
2016. 

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

3. Publicar les Bases de concessió d’ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a escoles 
bressol privades de Sant Celoni, al 1r cicle d’educació infantil per al curs escolar 2015-2016, 
al web municipal i al taulell d’anuncis de les llars d’infants privades col·laboradores. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


