ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2017

Identificació de la sessió:
Núm.: 06/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 26 d’abril de 2017
Inici: 20:02 hores
Fi: 20: 14hores
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 García Ramirez
Oscar Molés Avariento

ERC-AM
CiU
CiU
CiU (Arriba al punt 3 (20:04 h.)

Secretari :
Interventora:

Sergi Ribas Beltrán
Sonia López Martínez

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Míriam Teruel Navarro
Enric Sauri Saula
S’excusa:

Maria Helena Lagarda Planas

PSC-CP
CUP-PC-PA
CiU

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 l’esmena de contribucions especials imposades amb motiu de la
urbanització de la carretera Vella de Sant Celoni.
4. Aprovació del desistiment de la contractació del servei d’ajuda a domicili
(SAD) per a persones i/o famílies amb dificultat de desenvolupament o
d’integració social o manca d’autonomia personal.
5. Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’adequació de
l’equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús
polivalent.
6. Adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’adequació i millora de
l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli urbà de Sant Celoni.
7. Adjudicació del contracte per a la prestació del servei de revisió i manteniment
de l’equipament esportiu i complementari de les instal·lacions esportives
municipals.
8. Retorn de les garanties definitiva i complementària dipositades amb motiu del
contracte d’obres d’urbanització d’un tram de la carretera vella de Sant Celoni
9. Denegació del retorn de garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte
per a la direcció d’execució material de les obres de construcció de l’edifici de
la unió Batllorienca.

10. Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats pel segon
trimestre de 2017 del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
11. Aprovació de preus públics per la sortida cultural a la Cooperativa de la
Fageda i Santa Pau.
12. Aprovació e preus públics per la sortida cultural a les Termes i al Decumanus
Baetulo (Museu de Badalona)
13. Aprovació de preus públics per a la sortida cultural a Peratallada i al poblat
ibèric d’Ullastret.
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:
Exp.

Concepte

Data
Instal·lació ascensor
05/04/17

OM-07/17

07/04/17

OM-8/17

12/04/17

OM-12/16

Construcció garatge i reparació façana
Reforma de façana

3. APROVACIÓ DE L’ESMENA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES AMB MOTIU
DE LA URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI.

A proposta del regidor de l’Àrea d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1r. La baixa del càrrec núm 1338293 – valor 117, per un import de 629,26 euros, a nom de
MAMC Clua amb DNI 37663571J, corresponent a la liquidació del 50% de coeficient de
participació de les contribucions especials imposades amb motiu de la urbanització de la
Carretera Vella de Sant Celoni, corresponent a l’immoble de Ctra Vella 134 i amb referència
cadastral núm. 7956502DG5175N0001PW, aprovat en sessió ordinària per la Junta de Govern
Local de data 11 de gener de 2017 i traslladat per la gestió del seu cobrament a l’Organisme
de Gestió Tributària de Sant Celoni el 17 de gener de 2017, per no ser propietària del referit
immoble.
2n. La baixa del càrrec núm 1338293 – valor 116, per un import de 629,26 euros, a nom de
Herència jacent de Sra. MGMC amb DNI 37731157W, corresponent a la liquidació del 50% de
coeficient de participació de les contribucions especials imposades amb motiu de la
urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni, corresponent a l’immoble de Ctra Vella 134 i

amb referència cadastral núm. 7956502DG5175N0001PW, aprovat en sessió ordinària per la
Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2017 i traslladat per la gestió del seu
cobrament a l’Organisme de Gestió Tributària de Sant Celoni el 17 de gener de 2017, per no
ser propietària del referit immoble.
3r Aprovar la liquidació relativa a les contribucions especials imposades amb motiu de les
obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni, corresponent a l’immoble situat a la
Carretera Vella núm. 134, amb referència cadastral 7956502DG5175N0001PW , i girar-la a
nom de la societat Agrollum Solar SL amb NIF B64570096, per un import total de 1.258,52
euros, com actual propietari del 100% del referit immoble.
4t. Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de contribucions
especials les notificarà l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en virtut
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en
data 28 de juliol de 2016
5è. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió
Tributaria de la Diputació de Barcelona amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc.
4. APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI (SAD) PER A PERSONES I/O FAMÍLIES AMB DIFICULTAT 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. Desistir del procediment de licitació del contracte 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, d’acord amb els motius que consten en l’informe emès pel Secretari de
la Corporació i que s’ha transcrit en la part expositiva del present acord.
2. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant de
conformitat amb l’article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL ATENEU A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS PER A
UN ÚS POLIVALENT

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Adjudicar a Axis Patrimoni SL el contracte per a l’execució de les obres d’adequació de
l’equipament municipal Ateneu a la normativa contra incendis per a un ús polivalent per la
quantitat de 74.787,37 €, IVA no inclòs, amb subjecció al Plec de clàusules administratives
particulars i al projecte tècnic de les obres.
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini
de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració.
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal.
4. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
5. Facultar l’Alcaldia per signar qualsevol document necessari per fer efectius els acords
precedents.

6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN QUATRE INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DEL NUCLI
URBÀ DE SANT CELONI
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Adjudicar a Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU, el contracte per a l’execució de les
obres d’adequació i millora de l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli urbà
de Sant Celoni, per la quantitat de 79.648,26 €, IVA no inclòs, amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars i al projecte tècnic de les obres.
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini
de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració.
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal.
4. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
5. Facultar l’Alcaldia per signar qualsevol document necessari per fer efectius els acords
precedents.
7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ 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. Adjudicar el contracte del servei de revisió i manteniment de l’equipament esportiu i
complementari de les instal·lacions esportives municipals a Talleres Palautordera SA, per la
quantitat de 6.680 €, IVA no inclòs (preu pels quatre anys de durada del contracte).
2. Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatari per a que, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de rebre la notificació corresponent, concorri a formalitzar el contracte
davant d’aquesta Administració.
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal.
4. Notificar aquest acord a les empreses licitadores, amb indicació dels recursos que contra
aquesta poden interposar.
8. RETORN DE LES GARANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA DIPOSITADES AMB
MOTIU DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA
CARRETERA VELLA DE SANT CELONI
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Retornar les garanties definitiva i complementària d’imports 20.716,72 € i 840,44 €
respectivament, dipositades per Construccions Jordi Riera SL amb motiu del contracte (i
posterior modificació contractual) signats amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució de
les obres d’urbanització de la Carretera Vella d’aquesta vila (tram comprès entre els carrers
Anselm Clavé i Roger de Flor).

2. Requerir a Construccions Jordi Riera SL la devolució a la Tresoreria municipal dels rebuts de
pagament originals de les esmentades garanties.
3. Notificar aquests acords a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
9. DENEGACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU
DEL CONTRACTE PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE LA UNIÓ BATLLORIENCA

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA:
1. Denegar el retorn de la garantia definitiva d’import 961,75 €, dipositada per l’arquitecte tècnic
FAR amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació per part
d’aquest darrer de la direcció d’execució material de les obres de construcció de l’edifici de la
Unió Batllorienca, per les raons indicades a l’informe de l’arquitecte municipal que s’acaba de
transcriure.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
10. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS
PEL SEGON TRIMESTRE DEL 2017 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX
MONTSENY.
A proposta de la regidora de Promoció Econòmica, i previ dictamen de la Comissió Informativa
general, 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
MONITOR DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA: IL·LUMINACIÓ CONTROLADA
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
TAST I ELABORACIÓ DE CERVESA
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
INICIACIÓ AL TAST I CULTURA ENOLÒGICA
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar
INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
Inscripcions mínimes per poder realitzar l’activitat
Proposta de preu públic a aprovar

8
46€
20
174€
8
105€
8
50€
8
19€
8
60€
20
18,55€
8
58,30€

11. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER LA SORTIDA CULTURAL A LA COOPERATIVA
DE LA FAGEDA I SANTA PAU.

A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió
Informativa general, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural: Cooperativa de iogurts La Fageda (Olot)
i Santa Pau., que és de 15 euros per persona.
2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província.
12. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL: TERMES I
DECUMANUS DE BAETULO (MUSEU DE BADALONA)

A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió
Informativa general, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural: Termes i Decumanus de Baetulo
(Museu de Badalona), que és de 8 euros per persona.
2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província.
13. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL PER A LA SORTIDA
CULTURAL A PERATALLADA I AL POBLAT IBÈRIC D’ULLASTRET

A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió
Informativa general, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural: Peratallada i poblat ibèric d’Ullastret, que
és de 9 euros per persona.
2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província.

Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d'urgència amb el vot favorable de
tots els membres de la Junta de Govern local i, per tant, amb la majoria prevista a l'art.
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix
a discutir el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia:
14. ENCÀRREC DEL SERVEI DE DADES I ACCÉS A INTERNET MITJANÇANT FIBRA
ÒPTICA, DE LES DIFERENTS SEUS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI, EN EL MARC DEL CONVENI DEL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, ANOMENAT “SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES)
PER A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS SEUS ORGANISMES, ELS MUNICIPIS,
CONSELLS COMARCALS I ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA”.

A proposta de l’Alcaldia per la via d’urgència, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Aprovar encarregar a “Telefonica SAU”, el Servei de dades i accés a internet mitjançant
fibra òptica, de les diferents seus corporatives de l’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc
del Lot 3 Serveis de dades i accés internet, del contracte “Serveis de telecomunicacions
(veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis,
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”, pels conceptes i preus

següents, per un període que s’allargarà fins a 21 de maig de 2018, data en què finalitza
la pròrroga vigent de l’esmentat contracte agregat:
Concepte

Unitats

Preu mensual

Preu anual sense
IVA

Preu anual amb IVA

Seu Macrolan 100M

1

907,75

10.893,00

13.180,53

Seu FTTH 100/100

1

143,39

1.720,68

2.082,02

Seus FTTH 100/10

4

573,56

6.882,72

8.328,09

Seus VDSL 30/3

3

458,07

5.496,84

6.651,18

2.082,77

24.993,24

30.241,82

TOTAL

El cost estimat per a l’exercici de 2017 és l’equivalent a 7 mesos de servei, atès el
període estimat d’implantació, és a dir 17.641,06 € (IVA inclòs).
El cost estimat per a l’exercici de 2018 és l’equivalent a 5 mesos, és a dir 12.600,76
€ (IVA inclòs).
2. Requerir a l’empresa Telefónica S.A.U., per tal que iniciï l’execució dels serveis
indicats, en el termini més breu possible.
3. Autoritzar i disposar la despesa a l’aplicació 01 920C0 22200 Serveis de
telecomunicacions.
4. Notificar els acords precedents que s’escaiguin a Telefónica S.A.U.
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
Sergi Ribas Beltrán

