
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2016 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 03/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 24 de febrer de 2016 
Inici:  20:11 hores 
Fi:  20:40 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 
  
   
Secretari municipal:      Antoni Peralta Garcerá 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

Montserrat Márquez López   PSC-CP 
             Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 

Maria Carmen Montes Azcutia     ICV-EUIA-SCBP-E 
 
 
Excusen la seva assistència: 
 
El regidor :    Oscar Moles Avariento    CiU 
L’interventor accidental :            Joan Muntal Tarragó 
 
  
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. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de l’aprovació del Pla de Seguretat i salut en el 
treball de les obres de consolidació i condicionament com a espai visitable d’una finca a 
l’àmbit de la Força, Plaça dels Estudis, 16. 
 
4. Aprovació de l’expedient de contractació de l’assegurança de la flota de vehicles propietat 
de l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
5. Aprovació de la continuïtat del contracte signat amb Valoriza Facilities SAU per a la prestació 
dels servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria, 
fins disposar d’un nou contractista. 



 
6. Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al subministrament i la 
instal·lació del mobiliari del bar restaurant de l’Ateneu municipal, i l’adjudicació condicionada del 
contracte. 
 
7. Classificació de les ofertes rebudes en la licitació del contracte per al subministrament i la 
instal·lació de la maquinària de la cuina i el magatzem del bar restaurant de l’Ateneu municipal, i 
adjudicació condicionada del contracte. 
 
8. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de desistiment de la licitació del contracte per al 
subministrament del servei de menjador en la modalitat de càtering, de l’escola bressol 
municipal “El Blauet” 
 
9. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia de correcció d’errors en el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació 
de l’explotació del servei de bar restaurant de l’ateneu de Sant Celoni. 
 
10. Aprovació de preus públics 
 
11. Aprovació de diversos convenis 
 
12. Retorn de garantia definitiva 
 
13. Aprovació de les tarifes de la concessió de l’explotació del servei del Tanatori municipal de 
Sant Celoni. 
 
 
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 

26/01/16 
OM-01/16 Instal·lació elevador  

01/01/16 
OM-02/16 Reforma i ampliació habitatge 

03/02/16 
OM-04/15  

193-15 
Construcció Centre docent 

 
 
3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE L’APROVACIÓ DEL PLA 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ I 
CONDICIONAMENT COM A ESPAI VISITABLE D’UNA FINCA A L’ÀMBIT DE LA FORÇA, 
PLAÇA DELS ESTUDIS, 16. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
Ratificar la resolució de l’alcaldia de data 09.02.2016 per la qual es va aprovar el Pla de 
seguretat i salut en el treball de les obres de consolidació i condicionament com a espai 
visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, plaça dels Estudis 16 de Sant Celoni, amb el text 
que consta al cos d’aquesta proposta. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE LA 
FLOTA DE VEHICLES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
 
Per  unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, de l’assegurança de la 
flota de vehicles propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació.  
 
 
5. APROVACIÓ DE LA CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE SIGNAT AMB VALORIZA 
FACILITIES SAU PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA, FINS 
DISPOSAR D’UN NOU CONTRACTISTA. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA 
 
1. Determinar que en aplicació de la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives que 
regeix la contractació, procedeix la continuïtat del contracte formalitzat amb l’empresa 
Valoriza Facilities SAU per a la prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels 
edificis municipals, a partir del dia 01.05.2016 i fins que un nou contractista es faci càrrec del 
servei. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 
 



3. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes, 
amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc.  
 
 
6. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI DEL BAR 
RESTAURANT DE L’ATENEU MUNICIPAL, I L’ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL 
CONTRACTE. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Fusteria Gurdó SL en la licitació del 
contracte per al subministrament i la instal·lació del mobiliari del bar restaurant de l’Ateneu 
municipal.  
 
2. Requerir a Fusteria Gurdó 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 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. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar el contracte de 
referència a Fusteria Gurdó SL per la quantitat de 20.700 €, 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. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINÀRIA DE LA CUINA I EL 
MAGATZEM DEL BAR RESTAURANT DE L’ATENEU MUNICIPAL, I ADJUDICACIÓ 
CONDICIONADA DEL CONTRACTE. 
 
 
Per unanimitat, la junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte per al subministrament de 
la maquinària de la cuina i el magatzem del bar restaurant de l’Ateneu municipal, d’acord 
amb l’import de la seva oferta, al següent tenor: 
  

1 3SL Aplicacions Integrals Elèctriques SL 
2 Eulàlia Miró Pepió  

 
2. Requerir a 3SL Aplicacions Integrals Elèctriques 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 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. 
 
3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar el contracte de 
referència a 3SL Aplicacions Integrals Elèctriques SL per la quantitat de 20.657,82 €, 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. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DESISTIMENT DE LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE 
MENJADOR EN LA MODALITAT DE CÀTERING, DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
“EL BLAUET” 
 
Per  unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
Únic. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 08.02.2016 de desistiment de la licitació 
convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament del servei de menjador, en la modalitat de catering, de l’escola bressol 
municipal “el blauet”. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE CORRECCIÓ D’ERRORS EN EL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DE L’ATENEU DE SANT CELONI. 
 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Únic. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 10.02.2016 de correcció d’errors en el Plec de 
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques que han de regir 
la contractació de l’explotació del servei de bar restaurant de l’Ateneu de Sant Celoni. 
 
 
10. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
 

1. Deixar sense efecte el preu públic de 17,00 €,corresponent al curs de gralla,  aprovat en 
la darrera Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2016. 
 

2. Aprovar el preu públic per a les activitats del 1r trimestre de 2016, del Centre Municipal 
d’Expressió, amb la tarifa relacionada a continuació: 

 
Curs de Gralla 
Proposta de preu públic a aprovar  --------------------------------------------------------   62,00 € 
(de gener a març de 2016) 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER ALS ESPECTACLES DE LA PROGRAMACIÓ A 
L’ATENEU 2016 – 1R SEMESTRE  
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 



 
Primer. Aprovar l’establiment dels preus públics següents: 
 
 
Espectacle Data A B C D E F G 

Jai, el mariner Diumenge, 6 de 
març 5 €     3 € gratuït     

Els Catarres  Divendres, 1 d’abril   3 €     gratuït     

Yo maté a mi 
hija Dissabte, 2 d'abril 10 €   8 €   gratuït 19 € 25 € 

Piu Piu Diumenge, 3 d'abril 5 €     3 € gratuït     

Gemma 
Hummet  Dissabte, 9 d'abril 10 €   8 €   gratuït 19 € 25 € 

Maiurta Dissabte i diumenge 
23 i 24 d'abril   5 €           

You say tomato Dissabte, 30 d'abril 10 €   8 €   gratuït 19 € 25 € 

Les supertietes Diumenge, 1 de 
maig 5 €     3 € gratuït     

Blaumut Dissabte, 21 de maig 10 €   8 €   gratuït 19 € 25 € 

Una paradeta 
particular Diumenge, 5 de juny 5 €     3 € gratuït     

La Hole&Corner 
travel agency 

Diumenge, 12 de 
juny   5 €           

 
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els 
aspectes següents: 
 

• “A” és preu públic d’entrada general 
• “B” és preu únic 
• “C” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, 

per entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb 
Carnet Jove. 

• “D” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “E” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 

 
Paquet promocional “Teatre i forquilla”  

• “F” és el preu públic per al pack d’espectacle + sopar a pizzeria 
• “G” és el preu públic per al pack d’espectacle + sopar a restaurant 

 
 
Segon. Fer públic l’acord anterior a través del tauler d'edictes de la casa consistorial.  
 
 
MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA A LA GENT 
GRAN. 
 



 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. La modificació dels preus públics del servei de teleassistència a la gent gran. 
 

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

 
APROVACIÓ DE LES TARIFES DELS TÍTOLS DE TRANSPORT NO INTEGRAT DEL 
SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER A L’ANY 2016 A SANT 
CELONI. 
  
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar per a l’any 2016, els preus privats 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 

2016 
 
       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 privat de l’any 2015 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. 
 
5. Publicar els referits nous preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
 
11. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
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 2016. 
 
 
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 2016. 
 

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 al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L’ASSOCIACIÓ GRUP IFAM PER LA REALITZACIÓ DEL TALLER 
D’EMPODERAMENT AMB CÀMERA DE VIDEO SEGONS LA METODOLOGIA YOUTHME 
A L’ESCOLA DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SANT CELONI. 
  
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació Grup IFAM per la realització del taller d’empoderament amb camera de vídeo 
segons la metodologia Youthme a l’Escola de Formació d’Adults de Sant Celoni. 
 
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 a l’Associació Grup IFAM.  
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU AL 
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR A SANT CELONI. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar i signar el conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu al manteniment i 
funcionament del Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a 
Sant Celoni. 

 
2. Acceptar l’ajut econòmic que aporta la Diputació de Barcelona, que ascendeix a 

6.000,00 € (sis mil euros), i imputar-ne d’ingrés a la partida funcional 07/332/A0 del 
pressupost de 2016 de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 
3. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona, Oficina Administrativa i de 

Suport Jurídic de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, c/ Urgell 187, 3a planta 
de l’Edifici del Rellotge, 08036 Barcelona. 

 
 
12. RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DELS CARRERS ESTEVE BRUNELL, 
FOLCH I TORRAS I ARIBAU, I CONSTRUCCIÓ D’UN PAS ELEVAT AL CARRER JOSEP 
MARIA SERT DE SANT CELONI  
 
 



Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Retornar la garantia definitiva d’import 5.315 € dipositada per Construccions Deumal SA, en 
forma d’aval bancari, amb motiu de l’adjudicació del contracte d’obres de millora dels carrers 
Esteve Brunell, Folch i Torras i Aribau, i construcció d’un pas elevat al carrer Josep Maria 
Sert de Sant Celoni. 
 
 
13. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DEL TANATORI MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 

 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
Aprovar les tarifes (IVA exclòs) de la concessió de l’explotació del servei del Tanatori 
municipal de Sant Celoni, al següent tenor: 

 
 Sala de dipòsits, per cadàver ocupant 

 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................... 89,85 € 

 Serveis de velatori o vigilància de la sala de dipòsits 
 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................. 359,38 € 

------------------------------------------------------------ 
 
 
Els membres de la Junta de Govern local aproven la urgència per unanimitat de dos 
temes que no estaven contemplats a l’ordre del dia i, després, es procedeix a la 
votació del acords. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES PER A LA MILLORA DE L’APARCAMENT DE VEHICLES DE L’AVINGUDA 
VERGE DEL PUIG, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE 
 
 
Per unanimitat, i per la via d’urgència la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Declarar exclosa l’oferta presentada per Asfaltos del Vallès SA en la licitació del contracte 
de les obres de millora de l’aparcament de vehicles de l’Avinguda Verge del Puig de Sant 
Celoni, per haver-se presentat fora del termini reglamentari. 
 
2. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Construccions Deumal SA en la 
licitació esmentada, d’acord amb l’article 12 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte.  
 
3. Requerir a Construccions Deumal SA 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 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 la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte de referència a Construccions Deumal SA per la quantitat de 42.300 €, 
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. 
 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ACTIVITATS I PROGRAMES D’INTERÈS PÚBLIC 
LOCAL QUE ES REALITZIN PER ENTITATS DURANT L’ANY 2016 

 
 
Per unanimitat, i per la via d’urgència 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 2016, 
d’acord amb el següent detall: 

 
Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2016 
Associació Cultural Baix Montseny Quico Sabaté 2.320,00.- 
 
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 2015, suspendrà el pagament de la 
subvenció de l’any 2016. 
 
Tercer.- Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 
 
 
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 
Francesc Deulofeu Fontanillas                 Antoni Peralta Garcerá 


