
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 18 DE MAIG DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 07/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 18 de maig de 2017 
Inici:  19:50 hores 
Fi:      20:07 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Laura Costa Olivé CiU 
                               Raül García Ramirez     CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:          Sonia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

    Míriam Teruel Navarro          PSC-CP  
    Mariona Pascual Alfaras    CUP-PC-PA  

 
Excusen la seva assistència: 
 
          Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
          Oscar Moles Avariento 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 Pla de Seguretat i salut de les obres de renovació dels sistema 

de producció de calor de l’escola Josep Pallerola. 
5. Aprovació inicial del projecte de construcció de 110 nínxols i 72 columnaris al 

cementiri municipal de Sant Celoni 
6. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de revisió i manteniment 

del sistema de reg automàtic de la gespa artificial del camp municipal 
d’esports de Sant Celoni. 

7. Aprovació de l’expedient de contractació del servei per a la realització de curs 
de formació acadèmica en idiomes estrangers a impartir en el centre 
municipal de formació i ocupació Baix Montseny- Sax Sala 

8. Aprovació del retorn de garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 
per al subministrament de 100 contenidors metàl·lics de segona mà. 

9. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment i reparació de vehicles municipals 



10. Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la formulació de les orientacions 
estratègiques per al desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la 
redacció del Pla d’ordenació urbanístic municipal. 

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

Data 
Exp. Concepte 

28/04/17 
 

OM-14/17 
Reforma i ampliació d’habitatge 

02/05/17 
 

OM-03/17 
Consolidació estructura sobre planta baixa i coberta de l’immoble  

 
 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 d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r  La baixa del càrrec que seguidament es detalla: 

• Càrrec Núm 1338293 - Valor 86:  En concepte de contribucions especials 2016 a nom 
d’Hereus de M Teresa Muntasell Cruixent amb NIF 38635694H, adreça objecte a 
Carretera Vella 122 02 02 i per import de 358,67 euros 

2n  Aprovar la liquidació relativa a les contribucions especials imposades amb motiu de les 
obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni al següent tenor com a titular de la 
finca en el moment del devengo d’aquestes: 
 

• Josep Muntasell Ruiz amb NIF 35000622G, adreça objecte a carretera Vella  122 02 
02 de Sant Celoni, amb referència cadastral núm 7955820DG5175N0006GU per 
import de 358.67 euros (façana 18,44 m2, volum edificable 3092,64 m3, coef.parti 
10,42%) 

3r. 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 
 
4t. 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 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLS DE LES OBRES DE 
RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE CALOR DE L’ESCOLA JOSEP 
PALLEROLA 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 les obres de renovació del sistema de 
producció del calor de l’escola Josep Pallerola i Roca a Sant Celoni. 
 
2n- Notificar aquest acord a Tondo Energia SL i a Gabriel Alvarez Casaul de l’empresa Avensis 
Ingenieros, SL. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 110 NÍNXOLS I 72 
COLUMNARIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT CELONI 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de construcció de 110 nínxols i 72 
columbaris al cementiri municipal de Sant Celoni amb un pressupost d’execució per import de 
157.638,15€, IVA inclòs, a imputar a la partida pressupostària 05.164Z0.63215 Obres millora 
cementiri municipal. 
 
2n- Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i suggeriments. Cas 
que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre 
acord. 
 
6. ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I 
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG AUTOMÀTIC DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL 
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT CELONI. 
 
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 servei 
de revisió i manteniment del sistema de reg automàtic de la gespa artificial del camp municipal 
d’esports de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci 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 1.250 € (1.033,06 €, més el 21% d’IVA) a l’aplicació pressupostària 
07.342D0.212 (Camp municipal d’esports) del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 
2017. 
 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA 
REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ ACADÈMICA EN IDIOMES ESTRANGERS A 
IMPARTIR EN EL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ BAIX MONTSENY- 
SAX SALA. 
 
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 servei 
per a la realització de cursos de formació acadèmica en idiomes estrangers a impartir en el 
Centre municipal de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci 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 26.666 € (exempts d’IVA) a l’aplicació pressupostària 
07.326F0.22606 (Reunions, conferències i cursos) del pressupost de la Corporació per a 
l’exercici de 2017, quedant supeditada l’aprovació de la despesa per a la resta d’exercicis a 
l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents. 
 
8. APROVACIÓ DEL RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE 100 CONTENIDORS METÀL·LICS DE 
SEGONA MÀ. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.751,79 € dipositada per Singular Ecològic SL, amb 
NIF B-66.304.429, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per al 
subministrament de 100 contenidors metàl·lics de segona mà, de 3 m3 de volum, per a la 
recollida selectiva d’escombraries, amb el benentès que, per fer efectiu el retorn, s’haurà 
d’entregar a la Tresoreria municipal el full de dades del compte bancari on s’ha de fer la devolució, 
segon model conformat per l’entitat bancària que podeu obtenir a l’adreça de correu electrònic 
http://www.santceloni.cat/dadescreditor.  
 
2. Notificar aquests acords a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
9. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMIENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES MUNICIPALS. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per un any més el contracte signat en data 28.05.2017 amb Autocenter Paddock 
SL per a la prestació del servei de manteniment i reparació dels vehicles propietat de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 29.05.2017. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 22.939,58 € a les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen a continuació del pressupost de la Corporació per a 2017, quedant supeditada 
l’aprovació de la despesa de 16.385,42 € corresponent a l’exercici de 2018 a l’existència de 
crèdit en el pressupost corresponent: 
 
Org. Pro. Eco. 

 
Any 2017 Any 2018 

01 920A0 214 Reparació de vehicles 239,63           171,16    
04 231D0 214 Reparació de vehicles 569,06           406,47    
05 150A0 214 Reparació de vehicles 14.647,98      10.462,84    
05 170A0 214 Reparació de vehicles 207,16           147,97    
05 450A0 214 Reparació de vehicles 1.211,52           865,37    
07 330B0 214 Reparació de vehicles 235,47           168,20    
07 340A0 214 Reparació de vehicles 1.282,66           916,19    

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


08 132A0 214 Reparació de vehicles 4.546,11       3.247,22    
Total 22.939,58     16.385,42    
 
3. Notificar aquest acord a Autocenter Paddock SL, per al seu coneixement i als oportuns 
efectes.  
 
10. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA FORMULACIÓ DE LES 
ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE SANT CELONI EN EL 
MARC DE LA REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Adjudicar a MCRIT SL el contracte per a la formulació de les orientacions estratègiques per 
al desenvolupament de Sant Celoni en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, per la quantitat de 31.000 €, IVA no inclòs, amb subjecció al Plec de clàusules 
administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques reguladors de la contractació. 
 
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. Disposar la despesa de 37.510 € (31.000 € més el 21% IVA) a l’aplicació pressupostària 
09.151Z0.64008 (Estudis POUM) del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2017. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
6. Facultar l’Alcaldia per signar qualsevol document necessari per fer efectius els acords 
precedents.  
 
 
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 


	Data
	28/04/17
	02/05/17

