
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 28 DE JUNY DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 09/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 28 de juny de 2017 
Inici:  20:05 hores 
Fi:      20:10 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 
                               Maria Helena Lagarda Planas    CiU 
 Alex Vivancos Saludes CiU 
 
Secretari accidental : Albert Puig Tous 
Interventora:             Sonia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

    Eduard Vallhonesta Alarcón        PSC-CP  
    Maria Carmen Montes Azcutia               ICV-EUIA-SCBP-E  

 
Excusa la seva assistència: 
 
El regidor :        Raül García Ramirez      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 la pròrroga del contracte amb SOM Energia SCCL per al 

subministrament d’energia elèctrica 100% renovable certificada, amb 
destinació al parc d’habitatges socials de Sant Celoni. 

4. Atorgament d’una subvenció a l’ADF Forèstec i signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat esmentada, per tal de dur a terme una campanya 
d’informació i control en accessos del terme municipal al Parc natural de 
Montnegre. 

5. Adjudicació del contracte del servei per al desenvolupament del projecte de 
planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del Bosc” 

6. Aprovació de preus públics especials com a piscina d’estiu del centre 
municipal d’esports sot de les granotes per a l’any 2017 

7. Aprovació de preus públics per a la XXXVI Copa de Futbol Sala Sant Celoni 
2017. 

 
  
   



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 atorgada des 
de l’última sessió: 
 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

02/06/17 
OM-11/17 Rafael Fieira 

Sanchez 
C/ Narcis Monturiol, 34 Instal·lació elevador  

12/06/17 
OM-4/17 Genaro Reales 

Barragán 
C/ Balmes, 30 Reforma i canvi d’ús 

d’un local 
 

3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB SOM ENERGIA SCCL PER AL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE CERTIFICADA, AMB 
DESTINACIÓ AL PARC D’HABITATGES SOCIALS DE SANT CELONI 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per un any més el contracte signat en data 28.07.2016 amb Som Energia SCCL 
SL per al subministrament d’energia elèctrica 100% renovable certificada, amb destinació al 
parc d’habitatges socials de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 
29.07.2017. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 4.743,07 € a l’aplicació pressupostària 04.231F0.22100 
(Energia elèctrica) del pressupost de la Corporació per a 2017, quedant supeditada l’aprovació 
de la despesa de 3.387,91 € corresponent a l’exercici de 2018 a l’existència de crèdit en el 
pressupost corresponent. 
  
3. Notificar aquest acord a Som Energia SCCL, per al seu coneixement i als oportuns efectes.  
 
4. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ADF FORÈSTEC I SIGNATURA D’UN CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT ESMENTADA, PER TAL DE DUR A TERME UNA 
CAMPANAYA D’INFORMACIÓ I CONTROL EN ACCESSOS DEL TERME MUNICIPAL AL 
PARC NATUTAL DEL MONTNEGRE, DURANT L’ESTIU DE 2017 
 
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1.- Atorgar a l’ADF Forèstec, NIF G58561465, la subvenció sol·licitada, de fins a CINC MIL 

SET-CENTS EUROS  (5.700,00 euros). 
  



2.- Autoritzar i disposar la despesa a l’aplicació pressupostària 08.135A0.48903 (ADF 
FORESTEC- CONTRACTACIO PERSONAL VIGILANCIA), per un import màxim de CINC 
MIL SET-CENTS EUROS  (5.700,00 euros). 

  
3.- La signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’ADF 

FORÈSTEC, quin objecte es donar suport econòmic per part del consistori a l’entitat ADF, 
fins a la quantitat màxima de CINC MIL SET-CENTS EUROS  (5.700,00 euros), per tal 
que aquesta associació pugui procedir a la selecció i contractació de personal informador 
per a cobrir la campanya 2017 d’informació al Parc Natural del Montnegre. 

  
4.- Avançar a l’ADF FORÈSTEC una bestreta del 70% de l’import màxim de la subvenció, 

després de la signatura d’aquest conveni, en el moment que l’ADF hagi aportat a 
l’Ajuntament les certificacions de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social, d’estar al 
corrent de les obligacions que correspongui. 

 
5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA “SANT CELONI, CAPITAL DEL BOSC”  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Adjudicar a la Fundació Eurecat, amb NIF G-66.210.345, el contracte per a la prestació del 
servei per al desenvolupament del projecte de planificació estratègica “Sant Celoni, Capital del 
Bosc”, per la quantitat de 21.570 €, IVA no inclòs. 
  
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 26.099,70 € (21.570 € amb el 21% d’IVA inclòs) a l’aplicació 
pressupostària 06.432A0.22706 (Estudis i treballs tècnics) del pressupost de la Corporació 
vigent per a l’exercici de 2017, al proveïdor Fundació Eurecat amb NIF G-66.210.345. 
  
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
6. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS ESPECIALS COM A PISCINA D’ESTIU, DEL 
CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES PER A L’ANY 2017. 
 
A proposta de l’alcalde,  i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar els preus públics de les entrades puntuals de la piscina municipal del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, de la modalitat d’estiu, per al període comprès entre 
l’1 de juliol i el 31 d’agost.  
 
Entrada d’un dia * 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes 

Preu 2017 
 

3,00 € 
4,20 € 

 
 

Abonament 10 dies* 
 
Infantil i jubilats/es 

 
 

20,68 € 



Persones adultes 28,90 € 
 

* El preu no inclou l’ús dels serveis complementaris del centre (sales d’activitats dirigides, sala de 
musculació...) d’acord amb la normativa de funcionament del CME Sot de les Granotes. 
 
2. Publicar els preus públics aprovats al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
7. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA XXXVI COPA FUTBOL SALA SANT CELONI 
2107 
 
A proposta del regidor d’Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1. Aprovar els preus públics per a la XXXVI Copa Futbol Sala Sant Celoni 2017, que són de  
70 euros la inscripció per equip i de 60’10 euros el dipòsit per equip, que malgrat que 
pugui ser deficitari compleix amb els requisits de l’article 44.2 del TRLRHC. 

 
2. Imputar els ingressos al concepte pressupostar 34300 Activitats Àrea d’Esports 

3. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari accidental  
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Albert Puig Tous 
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	02/06/17
	12/06/17

