
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2016 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 05/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 6 d’abril de 2016 
Inici:  20:03 hores 
Fi:  20:22 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 
 Raül Garcia Ramirez CiU (S’ha incorporat a les 20:20 H.) 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Oscar Moles Avariento     CiU 
 
   
Secretari municipal:      Antoni Peralta Garcerá 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

  Míriam Teruel Navarro       PSC-CP 
 Enric Sauri Saula                       CUP-PC-PA 
               Maria Carmen Montes Azcutia    ICV-EUIA-SCBP-E (S’ha incorporat a les 20:20 H.) 
 
 
 
Excusen la seva assistència: 
 
La regidora :                        Laura Costa Olivé     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. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de les obres de millora del 
paviment del pàrquing Verge del Puig de Sant Celoni 

 

 

4. Aprovació de l’esmena del projecte bàsic corresponent al projecte de construcció 
d’un edifici i del seu entorn destinat a Museu del Bosc 

 

 

5. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja i gestió dels residus dels 
edificis municipals de Sant Celoni i La Batllòria 

 



 

6. Aprovació de l’expedient de contractació de la impressió de 14 números del Butlletí 
municipal “L’informatiu” 

 

7. Aprovació de la tercera pròrroga de l’Acord Marc de Subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
Català de Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia 

 

 

8. Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració per el funcionament del servei 
d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana 
(SAC) amb la Diputació de Barcelona 

 

 

9. Aprovació de la pròrroga del conveni subscrit amb l’agència de l’habitatge de 
Catalunya per la cessió d’habitatges relacionats amb la inclusió de persones amb 
especials necessitats d’atenció  

 

 
10. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de 

la Selva per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera 
d’Arbúcies” 

 

 
11. Aprovació de preus públics  
    ( Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és 
pública  pel que fa aquest punt a l’ordre del dia) 

 

 
12. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’AMPA Col·legi La Salle 

 

 
13. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’AMPA CEIP Montnegre 

 

 
14. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’AMPA IES Baix Montseny 

 

 
15. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

d’Institut Baix Montseny 

 

 
16.  Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

Club Esportiu La Batllòria 

 

 
17. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

Karate Club Just 

 

 
18. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’AAVV i Comerciants Anselm Clavé Centre 

 

 
19. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’Associació de Joves d’esquerra Verda de Sant Celoni i La Batllòria 

 

 
20. Aprovació de la justificació de la subvenció extraordinària, corresponent a l’any 2015, 

concedida a Col·legi La Salle 

 

 
21. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

d’Institut Baix Montseny 

 

 
22. Aprovació de la justificació de la subvenció, corresponent a l’any 2015, concedida a 

l’AMPA Cor de Maria  
 
 



 
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 DE LES OBRES 
DE MILLORA DEL PAVIMENT DEL PÀRQUING VERGE DEL PUIG DE SANT CELONI 
 
 
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 millora al paviment del pàrquing Verge del 
Puig 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 i les dels usuaris 
de la via pública. 
 
2n- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Deumal, SA. 

 
 
4. APROVACIÓ DE L’ESMENA DEL PROJECTE BÀSIC CORRESPONENT AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI I DEL SEU ENTORN DESTINAT A MUSEU 
DEL BOSC 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
Primer.- Requerir al Sr.Javier de las Heras Solé, perquè en el termini màxim de trenta dies, 
esmeni la documentació presentada en aquest Ajuntament el dia 23.12.2015 envers el 
projecte bàsic del projecte de construcció d’un edifici i del seu entorn destinat a Museu del 
Bosc, segons les requeriments i consideracions que consten en aquest acord. 



 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc. 

 
 
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I 
GESTIÓ DELS RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA 
BATLLÒRIA 
 
 
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, 
tramitació ordinària i regulació harmonitzada, del servei de neteja i gestió dels residus dels 
edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria. 
 
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 al Diari oficial de la Unió Europea i a altres publicacions 
oficials que legalment correspongui, per tal que les persones físiques o jurídiques 
interessades es puguin presentar a la licitació del contracte. 
 
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d'aquest acord.  

 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ DE 14 
NÚMEROS DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “L’INFORMATIU” 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del contracte per a la 
impressió i el subministrament de 14 números del butlletí municipal “L’informatiu”. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació. 

 
 
<< APROVACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA 
 
 
A proposta del regidor d‘Espai Públic, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 
31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555



  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) 
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.  
 
 
8. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER EL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE L’HABITATGE 
(SIDH) I DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA (SAC) AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per 
a l’exercici 2016, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per al funcionament del servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del 
servei d’atenció ciutadana (SAC) 
 
Segon. Comunicar aquest acords a la Gerència de  Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de la Diputació de Barcelona i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Tercer Habilitar al Sr Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar 
quanta documentació sigui procedents per a l’efectivitat dels acords presos. 
 

 
9. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA PER LA CESSIÓ D’HABITATGES RELACIONATS AMB LA 
INCLUSIÓ DE PERSONES AMB ESPECIALS NECESSITATS D’ATENCIÓ  
 
 



 
A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural: la Batalla de l’Ebre (Corbera d’Ebre), que és 
de 21 euros per persona. 
 
 
12. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A L’AMPA COL·LEGI LA SALLE 
 

 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA Col·legi La Salle, 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 1.386,30.-euros de la subvenció d'import 1.400.-
euros, atorgada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2015 a 
l’AMPA Col·legi La Salle. 

 
Tercer.- Aprovar el pagament de 686,30.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció justificada. 
 
 
13. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A L’AMPA CEIP MONTNEGRE 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA CEIP Montnegre, 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 1.500.-euros, atorgada per la Junta de 

Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2015 a l’AMPA CEIP Montnegre. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 750.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 
14. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A L’AMPA IES BAIX MONTSENY 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AMPA IES 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 3.200.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2015 a l’AMPA IES Baix Montseny. 
 



Tercer.- Aprovar el pagament de 1.600.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 
15. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A D’INSTITUT BAIX MONTSENY 

 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Institut Baix Montseny, 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 d'import 3.200.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 7 de maig de 2015 a l’Institut Baix Montseny. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.600.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
 
16.  APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’AAVV i Comerciants Anselm Clavé Centre, 
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 d'import 400.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 3 de febrer de 2016, a l’AAVV i Comerciants Anselm Clavé 
Centre. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 200.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
19. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA DE SANT CELONI 
I LA BATLLÒRIA 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Associació de Joves d’Esquerra 
Verda de Sant Celoni i 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 d'import 500.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 11 de novembre de 2015 a l’entitat Associació de Joves 
d’Esquerra de Sant Celoni i La Batllòria. 

 
Tercer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 250.-euros, corresponent al 50% que resta 
pendent de pagament de la subvenció concedida. 



 
 
20. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, 
CORRESPONENT A L’ANY 2015, CONCEDIDA A COL·LEGI LA SALLE 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’entitat Col·legi La Salle, corresponent a la 
justificació de la subvenció extraordinària, concedida per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 11 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 2.700.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 11 de novembre de 2015 a l’entitat Col·legi La Salle. 

 
Tercer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.350.-euros, corresponent al 50% que 
resta pendent de pagament de la subvenció concedida. 
 
 
21. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A D’INSTITUT BAIX MONTSENY 
 
 
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la documentació presentada per l’Institut Baix Montseny, 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 d'import 3.200.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 7 de maig de 2015 a l’Institut Baix Montseny. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 1.600.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
22. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 
2015, CONCEDIDA A L’AMPA COR DE MARIA  

 
 A proposta del regidor 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 
11 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Considerar justificada la subvenció d'import 1.000.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 11 de novembre de 2015 a l’AMPA Cor de Maria. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de 500.-euros, corresponent al 50% restant de la subvenció 
atorgada. 
 
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 


