ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 22 FEBRER DE 2017

Identificació de la sessió:
Núm.: 03/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de febrer de 2017
Inici: 20:10 hores
Fi: 20:34 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni

Assistents titulars:
President:

Francesc Deulofeu Fontanillas

CiU

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramirez
Maria Helena Lagarda Planas
Oscar Molés Avariento

ERC-AM
CiU
CiU (S’ha incorporat a les 20:13 h.)
CiU
CiU

Secretari :

Antoni Peraltat Garcerá

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Eduard Vallhonesta Alarcón
Enric Sauri Saula
Jaume Turón Auladell
Maria Carmen Montes Azcutia

PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
ICV-EUIA-SCBP-E

Excusa la seva assistència:
Interventor accidental: Joan Muntal Tarragó

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de llicència d’obres majors.
3. Aprovació de la modificació del contracte signat entre l’Ajuntament de Sant
Celoni i l’empresa Pertegàs Expressió SL, per a la gestió del servei del Centre
Municipal d’Expressió.
4. Modificació de les bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de sant
Celoni per a l’any 2017.

5. Aprovació de les bases Reguladores de la Cessió d’habitatge d’inclusió
Social, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni.
6. Aprovació de les bases Reguladores dels Serveis d’atenció domiciliaria de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
7. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització el
programa treball i Formació.
8. Aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació i col·laboració per al
manteniment del camí de sant Celoni a Sant Martí de Montnegre.
9. Aprovació 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”
10. Aprovació de preus públics de les diferents modalitats de servei no
contemplats com a bàsics, del Centre municipal d’esports Sot de les
Granotes, per a la temporada 2017-2018.
11. Aprovació de preus públics per a la realització del servei d’entrenaments
personals al Centre municipal d’Esports Sot de les Granotes.
12. Aprovació de preus públics per a les activitats organitzades pel 1r trimestre de
2017 del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
13. Modificació dels preus públics del Servei Local de Teleassistència.
14. Aprovació de les tarifes de la concessió del servei del Tanatori municipal.
15. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de revisió i manteniment
de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions municipals.

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 set llicències d'obres majors atorgades des
de l'última sessió:

Data

Exp.
OM-33/16

Concepte
Reforma de l’habitatge en planta baixa

OM-40/16

Substitució rètol en la façana

OM-38/16

Reforma interior habitatge

I-82/16

Concessió llicència de divisió horitzontal

I-123/16

Declarar la Innecessari etat de parcel·lació

OM-42/16

Reforma i ampliació d’habitatge

OM-1/17

Reforma i ampliació local comercial

16/01/17
25/01/17
25/01/17
26/01/17
26/01/17
02/02/17
03/02/17

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI I L’EMPRESA PERTEGÀS EXPRESSSIÓ SL, PER A LA GESTIÓ DEL
SERVEI DEL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ
A proposta del Regidor de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1r.- Aprovar la modificació del contracte signat entre l’ajuntament i de Sant Celoni i l’empresa
Pertegàs Expressió S.L. per a la gestió del servei del Centre Municipal d’Expressió, en el sentit
d’incrementar el cost de servei per al curs 2016-2017 –període comprès entre els mesos de
setembre 2016 a agost 2017- en la quantitat total de 7.637,65 euros (iva inclòs), d’acord amb
l’informe a l’efecte emès per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de data 23 de desembre de
2016.
2n.- Notificar a l’empresa Pertegàs Expressió, S.L., el present acord, per tal que doni
compliment al mateix.

4. MODIFICACIÓ DE LES BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI PER A L’ANY 2017
A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta
de Govern Local ACORDA:

1. Modificació de les bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni
per a l’any 2017.
2. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i
execució d’aquest acord.
5. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CESSIÓ D’HABITATGES
D’INCLUSIÓ SOCIAL, PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

A proposta de la regidora de l’Àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1r. Aprovar les Bases Reguladores de la Cessió d’Habitatge d’Inclusió Social, promogut per
l’Ajuntament de Sant Celoni.
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia
execució d’aquest acord.
6. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
DOMICILIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.

DELS

SERVEIS

i

D'ATENCIÓ

A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1r. Aprovar les Bases Reguladores dels Serveis d'Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Sant
Celoni.
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i
execució d’aquest acord.

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL MARC DE
LA REALITZACIÓ EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.

A proposta de la regidora de Promoció Econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a
la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació
corresponent a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2496/2016 de 3 de
novembre.
Segon.- Aprovar l’aportació de 2.283,97 € al Consell Comarcal del Vallès Oriental amb CIF
P5800010J amb càrrec a la partida pressupostària 06.241A0.461, corresponents al 20% de la
previsió del cost total de l’assistència tècnica per al projecte Millora en l’atenció del servei al
ciutadà (reforç administratiu i consergeria).
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

8. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ
PER AL MANTENIMENT DEL CAMÍ DE SANT CELONI A SANT MARTÍ DE MONTNEGRE

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Prorrogar el conveni específic de cooperació i col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de propietaris finques del Montnegre per
al manteniment del camí de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre per a l’any 2017, amb
efectes de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Associació de propietaris finques
del Montnegre per al seu coneixement i als efectes de la signatura del conveni.

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

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROEJECTE “RUTA DE LA TORDERA I
RIERA D’ARBÚCIES”

A proposta de la regidora de Promoció Econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Aprovar la pròrroga per a l’any 2017 del conveni específic de cooperació i col·laboració
entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Sant Celoni per al desenvolupament del
projecte de “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”.
2. Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni al projecte, que per a l’any 2017 serà de
3.804,48 euros i que s’haurà de fer efectiva al Consell Comarcal de la Selva amb CIF
P6700000F amb càrrec a la partida pressupostària 06.432A0.465.
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, als efectes de signatura i execució
del conveni.
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i
execució d’aquest acord.

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)

10. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS
NO CONTEMPLATS COM A BÀSICS, DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES
GRANOTES, PER A LA TEMPORADA 2017-2018.

A proposta del regidor d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis no contemplats com a bàsics, que
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2017-2018:

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (MENSUAL)
Tots els dies de dilluns a divendres

Nadons (de 4 a 19 mesos) 1 dia a la setmana,
dissabtes
Abonats/ades i fills d'abonats/ades
No abonats/ades
Petits (de 20 mesos a 5 anys)

Preu actual
Curs 2016-2017

Preu proposat
Curs 2017-2018

13,54 €
33,93 €

13,96 €
34,98 €

Abonats/ades i fills d'abonats/ades
No abonats/ades

62,84 €
127,08 €

64,79 €
131,02 €

Infantils (de 6 a 14 anys)
Abonats/ades i fills d'abonats/ades
No abonats/ades

75,99 €
153,26 €

78,35 €
158,01 €

Adults (a partir de 15 anys)
Abonats/ades i fills d'abonats/ades
No abonats/ades

75,99 €
153,26 €

78,35 €
158,01 €

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual 1 dia a la setmana)

De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys

Preu actual
Curs 2016-2017
17,01 €
14,73 €

Preu proposat
Curs 2017-2018
17,54 €
15,19 €

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual de dll a dv)

De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys

Preu actual
Curs 2016-2017
67,95 €
73,56 €

Preu proposat
Curs 2017-2018
70,06 €
75,84 €

Preu actual
Curs 2016
23,76 €
29,41 €

Preu proposat
Curs 2017
24,50 €
30,32 €

Preu actual
Any 2016
49,60 €
93,69 €
132,33 €

Preu proposat
Any 2017
51,14 €
96,59 €
136,43 €

Preu actual
Any 2016
53,07 €
58,38 €

Preu proposat
Any 2017
54,72 €
60,19 €

Preu actual
Any 2016
65,30 €
124,20 €
96,85 €
183,15 €
75,80 €

Preu proposat
Any 2017
67,32 €
128,05 €
99,85 €
188,83 €
78,15 €

REVISIONS MÈDIQUES A ESPORTISTES

De 6 a 12 anys
Majors de 13 anys
ABONAMENTS D'ESTIU

1 mes
2 mesos
3 mesos
PREUS ESCALADA (intensiu juliol 1,5 h/setmana)

Abonats
No abonats
CAMPUS ESPORTIUS

Matí (1 setmana)
Matí (2 setmanes)
Matí + menjador (1 setmana)
Matí + menjador (2 setmanes)
Matí + tarda no menj (1 setmana)

Matí + tarda no menj (2 setmanes)
Matí + tarda amb menj (1 setmana)
Matí + tarda amb menj (2 setmanes)
Bon dia (1 setmana)
Bon dia (2 setmanes)
Bon dia (1 dia)
Menjador (1 dia)

140,00 €
108,40 €
205,25 €
9,50 €
15,80 €
2,10 €
9,00 €

144,34 €
111,76 €
211,61 €
9,79 €
16,29 €
2,17 €
9,28 €

11. ACTUALITZACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI
D’ENTRENAMENTS PERSONALS AL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES
GRANOTES.

A proposta del regidor de l’Àrea d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar els preus públics per al servei d’entrenaments personals que ofereix el Centre
Municipal d’Esports Sot de les Granotes:

Entrenaments personals

Preu actual

Preu proposat

1 persona / 1 sessió abonat

30,00 €

35,00 €

1 persona / 1 sessió no abonat

45,00 €

50,00€

1 persona / 5 sessions abonat

135,00 €

170,00 €

1 persona / 5 sessions no abonat

202,00 €

240,00 €

1 persona / 10 sessions abonat

255,00 €

330,00 €

1 persona / 10 sessions no abonat

382,00 €

460,00 €

2 persones / 1 sessió abonat

38,00 €

43,75 €

2 persones / 1 sessió no abonat

57,00 €

62,50 €

2 persones / 5 sessions abonat

185,00 €

212,50 €

2 persones / 5 sessions no abonat

277,00 €

300,00 €

2 persones / 10 sessions abonat

350,00 €

412,50 €

2 persones / 10 sessions no abonat

525,00 €

575,00 €

12. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS
PEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX
MONTSENY.
A proposta de la regidora de l’Àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1.Aprovar els preus públics per a les activitat del primer trimestre de 2017, amb les tarifes
relacionades a continuació:
CURS BÀSIC DE BIJUTERIA (FIL DE METALL I PEDRES)

Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
MONOGRÀFIC DE FORMACIÓ EN EL LLEURE: MENJADOR ESCOLAR
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
RESTAURACIÓ I DECORACIÓ DE MOBLES
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA REBOSTERIA DE RESTAURANT
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar

8
46€
15
138€
8
78€
8
74€
11
84€

13. MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA,
AMB EFECTES D’1 DE GENER DE 2017.

A proposta de la regidora de l’Àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern local
ACORDA:
1. Aprovar la modificació dels preus públics del Servei Local de Teleassistència, amb
efectes d’1 de gener de 2017, de la manera següent:
Usuari A

Usuari B

Usuari C

7,44

1,10

0,55

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

14 APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
DEL TANATORI MUNICIPAL DE SANT CELONI

A proposta del regidor d’Economia, 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 .................................................................................... 91,29 €



Serveis de velatori o vigilància de la sala de dipòsits
Per cada 24 hores o fracció .................................................................................. 365,13 €

15. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I
MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU I COMPLEMENTARI DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei de revisió i
manteniment de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives
municipals.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al
Perfil del contractant de la pàgina web municipal.
4. Autoritzar la despesa de 2.125 € anuals (1.756,07 € més el 21% d’IVA) a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de la Corporació prorrogat per a 2017, amb el desglòs
que s’indica:
07 342 D0 212 Camp municipal d’esports: 425 €
07 342 C0 212 Pavelló municipal d’esports 11 de setembre: 425 €
07 342 B0 212 Camp de futbol de can Sans: 425 €
02 342 A0 212 Camp de futbol de la Batllòria: 425 €
07 342 F0 212 Pavelló municipal d’esports Sot de les Granotes: 425 €
La despesa per a la resta d’exercicis queda supeditada a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent.

16. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
PER A L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A LA PLANTA
BAIXA DE L’EDIFICI DE LA CARRETERA VELLA, 40-42 DE SANT CELONI, I
ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU en la licitació del contracte per a l’arrendament del local de
propietat municipal situat a la planta baixa de l’edifici de la Carretera Vella, 40-42 d’aquesta,
d’acord amb el dictamen emès per la Mesa de contractació.
2. Requerir a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU per a que en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti la
documentació següent:
−
−
−
−
−

Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al Registre
mercantil.
Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa.
Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i, si s’escau, de les seves
modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre Mercantil.
Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries.
Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

3. Un cop aportada la documentació requerida i comprovada la seva conformitat, adjudicar el
contracte d’arrendament esmentat a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
SAU pel preu de 1.001 €, IVA no inclòs, de renda mensual, essent la durada del contracte de 4
anys.
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.

17. ACORD PER DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ CONVOCADA
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER CONTRACTAR EL SERVEI DE
RESTAURANT DE L’ATENEU MUNICIPAL

PER
BAR

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Declarar deserta la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la contractació
del servei de bar restaurant de l’Ateneu municipal, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió de 11.01.2017.
2. Iniciar un nou procediment de licitació, prèvia revisió del Plec de clàusules administratives
particulars i del Plec de prescripcions tècniques, als efectes de facilitar una major concurrència
de licitadors.

18. DESISTIMENT DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP MARIA ALFARAS DE SANT
CELONI, ALS EFECTES DE MODIFICAR EL PROJECTE TÈCNIC DE L’ACTUACIÓ

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
1. Desistir del procés de licitació que es tramita en aquest Ajuntament per a la contractació de
les obres de remodelació de la plaça Josep M. Alfaras de Sant Celoni, segons projecte tècnic
redactat per Bellavista i Illa, Arquitectura i Urbanisme, als efectes de modificar el projecte amb
una nova definició, entre d’altres, del verd urbà que ha d’integrar la plaça.
2. Publicar el corresponent anunci de desistiment al Butlletí oficial de la província, al perfil del
contractant del web municipal i a la Plataforma de contractació pública de Catalunya per al
general coneixement.
3. Iniciar un procés de modificació del projecte executiu de l’actuació i, un cop aprovada dita
modificació, iniciar una nova licitació de les obres d’acord amb el projecte modificat.
4. Retornar als licitadors les pliques rebudes a l’Ajuntament de Sant Celoni per optar al
contracte de referència.

A continuació el Sr. President informe que hi ha dos temes que no estaven contemplats
a l’ordre del dia, però que cal sotmetre a consideració de la Junta de Govern local per la
via d’urgència. Són els següents:

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)
PER A PERSONES I/O FAMÍLIES AMB DIFICULTATS DE DESENVOLUPAMENT O
D’INTEGRACIÓ SOCIAL O MANCA D’AUTONOMIA PERSONAL

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1.Requerir a l’actual prestadora del servei d’ajuda a domicili (SAD) que faciliti la informació
necessària del personal que hagi de ser objecte de subrogació empresarial pel futur
adjudicatari de la licitació d’aquest contracte, en els termes i amb la informació que estableix
l’article 120 TRCLP, en un termini màxim de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la
notificació del present acord.
2.Suspendre el procés de licitació que es tramita en aquest Ajuntament per a la contractació del
servei d’ajuda a domicili (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament
o d’integració social o manca d’autonomia personal de Sant Celoni, als efectes que s’aprovi la
rectificació del Plec de clàusules administratives particulars i/o el Plec de prescripcions
tècniques per incloure tota la informació relativa al personal que haurà de ser objecte de
subrogació.
3. Publicar el corresponent anunci de rectificació i suspensió al Butlletí oficial de la província, al
perfil del contractant del web municipal i a la Plataforma de contractació pública de Catalunya
per al general coneixement.
4. Un cop modificats els plecs reguladors de la contractació en el sentit indicat, iniciar un nou
termini de presentació de proposicions per part dels licitadors que n’estiguin interessats.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA FORMULACIÓ DEL
PROJECTE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA SANT CELONI CAPITAL DEL BOSC I INICI
DE LA SEVA LICITACIÓ.

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA:
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, de la formulació del
projecte de planificació estratègica Sant Celoni Capital del Bosc.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al
Perfil del contractant de la pàgina web municipal.
4. Autoritzar la despesa de 30.000 € (24.793,39 €, més el 21% d’IVA) a l’aplicació
pressupostària 06.432A0.22706 (“Estudis i treballs tècnics”) del pressupost de la Corporació
vigent per a l’exercici de 2017.

El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

Secretari municipal
Antoni Peralta Garcerá

