
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2016 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 04/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de març de 2016 
Inici:  20:00 hores 
Fi:  20:25 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 
 Oscar Moles Avariento     CiU 
 
   
Secretari municipal:      Antoni Peralta Garcerá 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

Eduard Vallhonesta Alarcón   PSC-CP 
             Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 
Excusen la seva assistència: 
 
La regidora :                        Maria Helena Lagarda Planas     CiU 
La regidora:     Maria Carmen Montes Azcutia     ICV-EUIA-SCBP-E 
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. Aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball per a la reforma de mesures correctores 
de contraincendis dels usos de l’equipament municipal anomenat cambra agrària 
 
4. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment dels aparells elevadors dels edificis de propietat municipal 
 
5. Personal no subrogable en el contracte del servei de neteja i gestió de residus dels edificis 
municipals de sant Celoni  La Batllòria 
 
6. Aprovació de la contractació del subministrament del servi de menjador, en al modalidad de 
càtering, de l’escola bressol municipal “El Blauet” 



 
7. Acceptació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” en el març del 
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de “Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona. 
 
8. Aprovació del retorn de garanties definitives 
 
9. Denegació del retorn de garanties definitives 
 
10. Aprovació de preus públics 
 
11. Aprovació de diversos convenis 
 
12. Aprovació del reconeixement de compatibilitat d’una treballadora municipal 
 
13. Aprovació de justificació de subvencio0ns de diverses entitats del municipi. 
 
14. Aprovació de concessions de diverses entitats del municipi 
 
 
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 llicències d'obres majors atorgades 
des de l'última sessió: 
 
 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

17/02/16 
OM-37/15 Santiago i M. Àngels 

Abel Terrades 
Sant Josep, 70 Modificació obres de 

reforma habitatge  
 

 
3. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL PER A LA 
REFORMA DE MESURES CORRECTORES DE CONTRAINCENDIS DELS USOS DE 
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL ANOMENAT CAMBRA AGRÀRIA 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA:_ 



1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les mesures correctores de 
contraincendis dels usos de l’equipament municipal anomenat Cambra Agrària de Sant 
Celoni tanmateix caldrà redactar les ampliacions del Pla necessàries, segons contempla 
la llei, adaptant el pla a les necessitats de la obra, especialment quan es prevegi la 
utilització de maquinària no esmentada dintre del pla de seguretat i a més s’haurà 
d’ampliar l’avaluació de riscos de danys a tercers en funció de les necessitats de l’obra. 

 
2n- Notificar aquest acord a l’empresa Muntatges elèctrics Cogar, SL 

 
 
4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DELS 
EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 06.02.2014 amb Cruxent Edelma SL 
per a la prestació del servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels 
edificis propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 6 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
 
 
5. PERSONAL NO SUBROGABLE EN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ 
DE RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI  LA BATLLÒRIA 
 
 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1er.- Requerir a l’empresa Valoriza Facilities SAU perquè en un termini de cinc dies naturals, 
comptadors des de l’endemà de la rebuda de la notificació del present acord, aclareixi les 
següents qüestions: 

a) Si els treballadors que la contractista ha contractat durant els anys 2014 i 2015 
sense donar-ne coneixement a l’ajuntament, el quals corresponen als DNI núms. 
38085603H, 38134678B, 43501842X, i 43675639L, estan substituint a d’altres 
treballadors que sí que constaven en la relació inicial de treballadors que estaven 
prestant el servei quan es va iniciar l’actual contracte 

b) Cas que l’anterior qüestió fos confirmada, que indiqui el cost total del personal que 
aquesta empresa està suportant a data d’avui, tenint present el fet que quatre 
treballadors es puguin trobar en situació de baixa o d’incapacitat. 

c) El motiu pel qual s’ha contractat a nous treballadors sense cap comunicació 
efectuada a l’ajuntament i, en conseqüència, sense que constés la seva conformitat.  

 

2n.- Informar a la societat Valoriza Facilities SAU que la contractació de nous treballadors 
per la prestació del servei contractat, sense la prèvia comunicació i conformitat de 
l’ajuntament, constitueix una infracció del plec de clàusules administratives particulars, per la 
qual cosa, si s’ha produït dita infracció, no es reconeix que aquests treballadors contractats 
tinguin dret a cap subrogació, llevat que es justifiqui el contrari per part del contractista.   

 

3r.- Atorgat a Valoriza Facilities SAU un termini de 10 dies naturals, comptadors des de 
l’endemà de la rebuda de la notificació del present acord, per tal que pugui efectuar les 
al·legacions que entengui adients en referència al punt segon d’aquesta part resolutiva, tot 
advertint que la concurrència de l’esmentada infracció del plec de clàusules administratives 
particulars comportarà que l’ajuntament no assumeixi cap responsabilitat ni cap dany, 



perjudici o indemnització que es pugui derivar de la contractació dels quatre treballadors 
esmentats, essent la contractista l’única responsable. 

 
6. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE 
MENJADOR, EN AL MODALIDAD DE CÀTERING, DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
“EL BLAUET” 
 
 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
subministrament del servei de menjador, en la modalitat de catering, de l’escola bressol 
municipal “El blauet”. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació del referit subministrament.  
  
3. Publicar el corresponent anunci de licitació amb els Plecs corresponents al BOP, a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat i al Perfil del contractant del web municipal, per 
tal que les persones físiques o jurídiques interessades puguin presentar la seva oferta. 
 
 
7. ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR 
SOCIAL” EN EL MARÇ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2016 DEL PLA “XARXA DE 
“GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
 
A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. L’acceptació del fons de prestació ”Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” de la Diputació de Barcelona.  

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

execució d’aquest acord. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIES DEFINITIVES 
 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER EQUIP DE LOGOPÈDIA I 
PSICOTERÀPIA SCP, AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MULTIPROFESSIONAL  

 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva, d’import  8.176,42 €, dipositada per l’Equip de Logopèdia i 
Psicoteràpia amb motiu de l’adjudicació del contracte de prestació del Servei d’assistència 
multiprofessional de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
  
2. Requerir a l’Equip de Logopèdia i Psicoteràpia la devolució a la Tresoreria municipal del 
rebut de pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a l’empresa interessada amb expressió dels recursos a què tingui 
dret. 
 



 
RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL  
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.180,35 €, dipositada per Sorea, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, amb motiu de l’adjudicació del contracte per a la  
revisió i actualització del Pla director de la xarxa de clavegueram del municipi. 
 
2. Requerir a la mercantil la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament 
original de l’esmentada garantia. 
 
 
9. DENEGACIÓ DEL RETORN DE GARANTIES DEFINITIVES 
 
DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
BOXWEDL SL AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE 30 
CONTENIDORS METÀL·LICS DE 5 M3 DE SEGONA MÀ, PER A LA RECOLLIDA 
SELECTIVA D’ENVASOS I PAPER-CARTRÓ 
 
 
A proposta de L’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.  Denegar el retorn de la garantia definitiva d’import 816 € dipositada per BOXWEDL SL amb 
motiu de l’adjudicació del contracte per al subministrament de 30 contenidors metàl·lics de 5m· 
de segona mà per a la recollida selectiva d’envasos i paper – cartró.  
 
2. Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i amb expressió dels recursos a 
què tingui dret. 
 
 
DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA 
D’UNA ILLA DE CONTENIDROS SOTERRATS DE RESIDUS AL CARRER D’ABAT 
OLIBA PER PART DE EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, SL 
 

 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.  Denegar el retorn de la garantia definitiva d’import 2.118,50 € dipositada per Equipos y 
Servicios del Nordeste SL amb motiu de l’adjudicació del contracte per al subministrament de 
contenidors soterrats de residus per al carrer Abat Oliba.  
 
2. Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i amb expressió dels recursos a 
què tingui dret. 
 
 
10. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURA AL MUSEU DEL 
DISSENY, BARCELONA. 
 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local  



 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultura al Museu del Disseny, Barcelona, que és de 12 
euros per persona. 
 
 
11. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar de la minuta del Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i SOREA per 
a la generació d’ajuts i mesures socials, associades al Servei Municipal de 
subministrament d’aigua. 
 

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

 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE 
CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT MARTÍ PER A LA PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL SANT MARTÍ. 
 
 
A proposta de la Regidora de Promoció Econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Concessionaris del Mercat 
Municipal de Sant Martí per a la promoció i dinamització del mercat municipal Sant Martí  
 
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de Sant 
Martí. 
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge d’àmbit supramunicipal situada en aquest municipi, amb vigència des de l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2016, amb una aportació  màxima que s’estableix en el 
pacte quart c) del conveni que serà de 53.087.-€. 
 

2. Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’àmbit supramunicipal, amb vigència des de l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2016, amb unes aprotacions econòmiques consistens en una aportació 
inicial de 4.350.-€ en concepte de bestreta i a compte de l’aportaciò màxima que 
s’estableix en el pacte quart 3) del conveni que serà de 10.550.-€ 

 
3. Comunicar aquests acords a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 

 
4. Habilitar al  Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 

documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos. 



 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL MANTENIMENT DE 
L’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX MONTSENY AMB ELS AJUNTAMENTS 
D’ARBÚCIES, LLINARS DEL VALLÈS, SANT CELONI I SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del 
Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per al manteniment de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny per als anys 2016-2019. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria 
de Palautordera per al seu coneixement i als efectes de la signatura del conveni. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA 
MUNICIPAL 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita la treballadora 

municipal Sra. Sra. ANNA URRUTIA MARPONS amb les següents condicions: 
 
a) Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Assessorament, formació i 

teràpies (dins de les teràpies humanistres –Gestalt i Corporal-. Es realitzarà fora de 
l’horari de treball de l’Ajuntament i, en cap cas, es podrà superar el límit horari 
permès per la llei d’incompatibilitats (la suma de jornades de l’activitat pública 
principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració 
incrementada d’un 50% -límit màxim que per a l’Ajuntament de Sant Celoni és de 
56,25 hores setmanals-). 
 

b) El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de la 
interessada, i restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les 
condicions d’exercici de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes 
modificacions impliquin la superació dels límits legalment establerts per al 
reconeixement de compatibilitat. 
 

c) En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per 
l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat.  

 
 
13. APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIO0NS DE DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
 



JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’AMPA LA TORDERA 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA La Tordera, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 
de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la quantitat de 3.146.-euros de la subvenció d'import 3.200.-
euros, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2015 a 
l’AMPA La Torderag. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.546.-euros, que resta pendent de 
pagament de la subvenció justificada. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2014, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT ATENEU DE SANT CELONI 
 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Ateneu de 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 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2014 a l’entitat Ateneu de Sant Celoni. 
 
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 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CLUB TENNIS SANT CELONI 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club Tennis Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 3 de febrer de 2016. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 2.550.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 3 de febrer de 2016 a l’entitat Club Tennis Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.275.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CORAL BRIANÇÓ 



 
A proposta el regidor d’Economia, per unanimitat, de la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Coral Briançó, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 
de maig de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 1.955.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 7 de maig de 2015 a l’entitat Coral Briançó. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 977,50.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT PENYA BARCELONISTA SANT CELONI 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, 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 30 de setembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 14.500.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 30 de setembre de 2015 a l’entitat Penya Barcelonista Sant Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 7.250.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2015, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT AMPA COR DE MARIA 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia, 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 23 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 300.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2015, a l’AMPA Cor de Maria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 150.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2015, 
CONCEDIDA AL CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Atletisme Baix Montseny, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 30 de setembre de 2015. 
 



Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 425.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 30 de setembre de 2015, al Club Atletisme Baix Montseny. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 212,50.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2015, 
CONCEDIDA AL CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada pel Club Triatló Baix Montseny, corresponent 
a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
del dia 2 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.800.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2015, al Club Triatló Baix Montseny. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 900.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’AMPA SOLER DE VILARDELL 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, 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 2 
de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.500.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2015 a l’AMPA Soler de Vilardell. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 750.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT CLUB DE ROL ALASTOR 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Club de Rol Alastor, corresponent a 
la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 
7 de maig de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 510.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 7 de maig de 2015 a l’entitat Club de Rol Alastor. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 255.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 



 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE SANT CELONI. 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Colla de Geganters i Grallers de 
Sant  Celoni, corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 2.890.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 23 de desembre de 2015 a l’entitat Colla de Geganters i Grallers de Sant 
Celoni. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.445.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA 
 
A proposta del regidor d’Economia, 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 23 de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2015 a la Fundació Privada Cor de Maria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’AMPA ESCOLA AVET ROIG 

 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA Escola Avet Roig, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 
de desembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 1 de desembre de 2015 a l’AMPA Escola Avet Roig. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRESPONENT A L’ANY 2016, 
CONCEDIDA A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL BAIX MONTSENY QUICO SABATÉ 
 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat,  la Junta de 
Govern Local ACORDA: 



 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Associació Cultural Baix Montseny 
Quico Sabaté, corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària, concedida per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de febrer de 2016. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 2.320.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 24 de febrer de 2016, a l’Associació Cultural Baix Montseny 
Quico Sabaté. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.160.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A 
L’ENTITAT MOTOCLUB LA BATLLÒRIA. 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, 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 11 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció de 850.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 11 de novembre de 2015 a l’entitat Motoclub La Batllòria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 425.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
 
 
14. APROVACIÓ DE CONCESSIONS 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 
 
 
A proposta del regidors de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Primer.- Concedir subvencions a les entitats i col·lectius sense afany de lucre del municipi de 
Sant Celoni, que es relacionen a continuació, segons la base 28.1 d’execució del pressupost 
municipal, per a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin durant l’any 2015, 
d’acord amb el següent detall: 

 
Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2015 
Ateneu de Sant Celoni 1.500.- 
 
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. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


