
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 05/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 5 d’abril de 2017 
Inici:  20:02 hores 
Fi:     20:12 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 García Ramirez      CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Oscar Molés Avariento CiU 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:          Sonia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

   Eduard Vallhonesta Alarcón          PSC-CP  
   Jaume Turón Auladell      CUP-PC-PA  

  
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 definitiva del projecte de reasfaltat de varis carrers al nucli urbà de Sant 
Celoni 
 

 4. Aprovació del retorn de garantia definitiva amb motiu del contracte per a la prestació 
del servei d’assessorament jurídic extern de l’ajuntament de Sant Celoni. 
 

 5. Aprovació del conveni de col·laboració a l’ús eventual del camp de futbol de Riells i 
Viabrea.  
 

 6. Aprovació de preus públics per al campus de setmana Santa del centre d’esports 
sot de les granotes, per a l’any 2017. 
 

 7. Aprovació de preus públics del programa municipal d’activitat física per a gent gran. 
 

 8. Aprovació de preus públics dels tallers trimestral del clip (segon trimestre de 2017). 
 

 9. Reconeixement de compatibilitat de l’activitat en el sector privat el treballador 



municipal Sr. MBG 
 

 10. Reconeixement de compatibilitat de l’activitat en el sector privat el treballador 
municipal Sr. MJF 
    

   
    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 
15/03/17 OM-37/16 Construcció habitatge unifamiliar 
27/03/17 OM-5/17 Reforma integral i ampliació habitatge  
29/03/17 OM-39/16 Reforma de nau, d’ús comercial 

 
 3. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REASFALTAT DE VARIS CARRERS AL NUCLI URBÀ 

DE SANT CELONI. 
 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
  
Aprovar definitivament el projecte de reasfaltat de varis carrers al nucli urbà de Sant Celoni, 
amb un pressupost d’execució de 223.083,27 euros IVA inclòs, amb imputació a la partida 05 
1533A 210 Vies públiques_Manteniment ferms i voreres_Infraestructures. 
 
4. APROVACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 
EXTERN DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA; 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.360 €, dipositada pel Sr. RVP amb motiu de 
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei d’assessorament jurídic extern de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
2. Requerir al Sr. RVP la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de pagament original de 
l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a l’interessat, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 



 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ÚS EVENTUAL DEL CAMP 
DE FUTBOL DE RIELLS I VIABREA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL CLUB ESPORTIU LA BATLLÒRIA, LA 
TEMPORADA ESPORTIVA 2016-17. 
 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
L’aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració per a l’ús eventual del Camp de Futbol 
de Riells i Viabrea, entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea, l’Ajuntament de Sant Celoni i el Club 
Esportiu la Batllòria pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de juny de 2017. La 
despesa associada pel període inicialment aprovat, estimada en 18.018,47 €, €, s’imputarà a 
l’aplicació 07 340A0 460 Transferències a altres ajuntaments, segons el detall i dates de 
pagament següents:  

 
-Import corresponent a l’any 2016 (mesos d’octubre, novembre i desembre): 6.199,99 €. En el 
moment de la signatura del present conveni. 
 
Per atendre el compromís econòmic d’aquest primer període, es va generar crèdit de 6.200,00 
€, al pressupost de l’Àmbit d’Esports de 2016. 

 
-Import  corresponent a l’any 2017: 

 
*1r trimestre:  5.909,24 €. Abans del dia 20 de març  
*2n trimestre: 5.909,24 €. Abans del dia 20 de juny 

 
Per atendre el compromís econòmic d’aquest dos trimestres, el pressupost prorrogat de l’Àmbit 
d’Esports compta, per vinculació, amb dotació econòmica suficient per fer front a la despesa 
 
6. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER AL CAMPUS DE SETMANA SANTA DEL 
CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES, PER A L’ANY 2017. 
 
A proposta del regidor d’esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per al desenvolupament del Campus de Setmana Santa del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes durant les dates que tot seguit s’especifica:  
 
- Del 10 al 13 d’abril 
 

Campus de Setmana Santa 2017 Del 10 al 13 d’abril 

Matí (de 9h a 14h) 53,86 € 

Matí + menjador (de 9h a 15.30h) 79,88 € 

Matí + tarda (de 9h a 14h i de 15.30h a 17.30h) (sense menjador) 62,52 € 

Matí + tarda (de 9h a 17.30h) (menjador inclòs) 89,41 € 

Bon dia (abonament 4 dies) 7,84 € 

Servei bon dia (1 dia) 2,17 € 



Servei de menjador – 1 dia 9,28 € 

 
7. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA 
PER A GENT GRAN  
 
A proposta del regidor d’esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar les tarifes mínimes corresponents en concepte de preu públic per al programa municipal 
d’activitat física per a gent gran: 
 
- 10 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran 
per a 2 hores setmanals d’activitat. 
- 15 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran 
per a 3 hores setmanals d’activitat. 
- 24 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran 
per a 5 hores setmanals d’activitat. 
 
Imputar els ingressos al concepte pressupostari 343 00 Activitats Àrea d’Esports. 
 
8. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ (SEGON TRIMESTRE DE 2017) 
 
A proposta del regidor l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
general, 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              __________________________________  86,92 € 
(d’abril a juny de 2017) 
 
Cant individual 
Dilluns, horari a determinar           _________________________________  85,86 € 
(d’abril a juny de 2017 (blocs de 4 classes al mes) 
 
Cant per parelles  
Dilluns, horari a determinar  ______________________________________ 57,24 € 
(d’abril a juny de 2017) (blocs de 4 classes al mes) 
 
2. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
9. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT EL 
TREBALLADOR MUNICIPAL SR. MBG 
 
A proposta del regidor de Recursos Humans, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
general, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector públic que sol·licita el treballador 

municipal Sr. MGB amb les següents condicions: 
 

a) Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Professor associat de la Universitat 
de Girona per a impartir l’assignatura “Cooperació al desenvolupament” dins els estudis 



d’Educació Social. Horari de l’activitat: Dilluns de 12:30 a 14 hores (implica afectació de 
la jornada de 11 a 15.15) Durada: Des de principis de març fins al dia 11 de setembre 
de 2017. 
 

b) El reconeixement de compatibilitat implica que l’horari de l’interessat es modificarà 
durant el període en que sigui vigent aquesta compatibilitat de tal manera que el senyor 
MBG haurà de realitzar 4 hores 15 minuts de treball (que son els que queden afectats 
els dilluns), en la franja horària de tarda que li sigui indicada pel director de la seva 
Àrea. Des del dia 12 de setembre de 2017, l’horari del senyor Badia tornarà a ser 
l’ordinari de l’Ajuntament. 
 

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.  

 
10. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT EL 
TREBALLADOR MUNICIPAL SR. MJF 
 
A proposta del regidor de Recursos Humans, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
general, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita el treballador 
municipal Sr. MJF amb les següents condicions: 
 

a) Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Comerç al menor de tendals i 
persianes a l’establiment comercial familiar, fora de l’horari ordinari de l’Ajuntament i 
unes 12 hores setmanals. 

 

b) El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, 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.  

 
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                    Sergi Ribas Beltrán 
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