
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 10/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 20 de juliol de 2017 
Inici:  20:25 hores 
Fi:      20:32 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 ( arriba al punt 4, 20:28 h) 
 Raül García Ramírez CiU 
                               Maria Helena Lagarda Planas    CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:         Sonia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

    Míriam Teruel Navarro   PSC-CP  
    Jaume Turón Auladell   CUP-PC-PA  
 M. Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 

 
Ordre del dia: 
 
        

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
2. Donar compte de llicència d’obres majors 
3. Esmena de les contribucions especials imposades amb motiu de la 

urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni ( Ctra. Vella 136 00 01). 
4. Aprovació de la pròrroga del contracte amb la Fundació Acció Baix Montseny 

per a la prestació del servei de jardineria i neteja d'espais verds públics del 
municipi. 

5. Aprovació de l'expedient de contractació per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de Biomassa de dos equipaments 
municipals.  

6. Aprovació de l'expedient de contractació de les obres contingudes en el 
projecte "Reasfaltat de varis carrers  al nucli urbà de Sant Celoni." 

7. Aprovació inicial del projecte modificat de remodelació de la Plaça Josep 
Maria Alfaras. 

  
   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 d'una llicència d’obra majors atorgada des de 
l’última sessió: 
 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

15/06/17 
 
OM-06/17 

 
Jaume Soler Bosch 

 
CanNanes d'Olzinelles 

Reparació d'una part de 
la teulada 

 
3. ESMENA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES AMB MOTIU DE LA 
URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI (CTRA. VELLA 136 00 01) 
 
A proposta del regidor d'Economia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r. La baixa del càrrec núm 1338293 – valor 30, per un import de 424,28 euros, a nom de 
Cebestetic SL amb NIF B62584537, corresponent a la liquidació del 8% de coeficient de 
participació de les contribucions especials imposades amb motiu de la urbanització de la 
Carretera Vella de Sant Celoni, corresponent a finca de Ctra Vella 136 00 01 amb referència 
cadastral núm. 8056301 DG5185N 0002/PU, 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 en el moment del devengo. 
 
2n  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. 136 00 01, amb referència cadastral 8056301 DG5185N 0002/PU , i girar-
la a nom de Catalunya Banc SA amb NIF A65587198, per un import total de 424,28 euros, com 
a propietari del referit l’immoble en el moment del devengo. 
 
3r. Traslladar el càrrec a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, per tal 
de fer el  reconeixement de dret del referit import a l’aplicació pressupostaria núm 35001 
“Contribucions especials urbanització Ctra Vella”. 
 
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 DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX 
MONTSENY, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA D'ESPAIS 
VERDS PÚBLICS DEL MUNICIPI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 



1. Prorrogar per un any més el contracte signat en data 24.09.2015 amb la Fundació Acció Baix 
Montseny per a la prestació del servei de jardineria i neteja d’espais verds públics del terme 
municipal 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 25.09.2017. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 30.085,73 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 
05.171A0.227 (Treballs realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost de la 
Corporació per a 2017, quedant supeditada l’aprovació de la despesa de 90.257,19 €, IVA 
inclòs, corresponent a l’exercici de 2018, a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent. 
  
3. Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes.  
 
5. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
BIOCOMBUSTIBLE PER A LES CALDERES DE BIOMASSA DE DOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS   
 
A proposta de l’Alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, per al 
subministrament de biocombustible destinat a les calderes de biomassa de dos equipaments 
municipals (l’escola Josep Pallerola i l’escola Soler de Vilardell). 
 
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 10.737,54 € (8.874 €, més el 21% d’IVA) a les aplicacions 
pressupostàries 07.323CO.22199 Altres subministraments (Escola Soler de Vilardell) i 
07.323EO.22199 Altres subministraments (Escola Pallerola) del pressupost de la Corporació 
per a 2017, amb el desglòs que s’indica a continuació: 
 
Partida pressupostària 2017 Import 
07.323CO.22199    Altres subministraments (Escola Soler de 
Vilardell) 8.804,78 €, IVA inclòs 

07.323EO.22199    Altres subministraments (Escola Pallerola) 1.932,76 €, IVA inclòs 

  
      
6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES 
EN EL PROJECTE "REASFALTAT DE VARIS CARRERS AL NUCLI URBÀ DE SANT 
CELONI" 
 
A proposta de l'alcaldessa accidental, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres contingudes en el projecte de 
“Reasfaltat de varis carrers al nucli urbà de Sant Celoni”, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha 
de regir la contractació.  
 



2. 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. 
 
3. Autoritzar la despesa de 223.083,27 € (184.366,34 €, més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.1533A.210 (Vies públiques_ manteniment ferms i voreres_ Infraestructures) 
del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2017. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MODIFICAT DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 
JOSEP MARIA ALFARAS  
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte modificat d’obres ordinàries de remodelació de la Plaça Josep 
Maria Alfaras de Sant Celoni amb un pressupost d’execució per import de 118.616,54  euros 
IVA inclòs, a imputar a la partida pressupostària 05.1532Z.61935 Remodelació plaça Josep 
Alfaras. 
 
2. 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. 
 
8. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL SOPAR POPULAR DE LA BATLLÒRIA 
 
A proposta del regidor 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 pel Sopar Popular de la Festa Major d’estiu de la Batllòria  següents: 
 

 tiquets 
 

tiquet venda anticipada           8 € 
   

tiquet venut al mateix dia      10 € 
 

2.reconèixer els drets que es derivin els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
9. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LES LLOTGES DE LA FESTA MAJOR DE LA 
BATLLÒRIA 
 
A proposta del regidor 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 venda de l’abonament per a les llotges, una taula i sis cadires, 
a l’envelat de la  Festa Major d’Estiu de la Batllòria  .................................. 30 € 
 
2. Reconèixer els drets que es derivin i els ingressos corresponents al concepte 34901 
 
3. Publicar aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
 



10. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA PUBLICITAT DEL PROGRAMA DE LA FESTA 
MAJOR DE SETEMBRE DE SANT CELONI 
 
A proposta del regidor 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 la publicitat del programa de Festa Major de setembre de 
Sant Celoni.   
 

PUBLICITAT PROGRAMA DE FESTA MAJOR SETEMBRE  

  mida B/N - color anuncis per pàgina  preu amb IVA 

A 19,5 x 19,5 color 1 contraportada  920 € 

B 18 x 18 color 1 interior portada  726 € 

C 18 x 18 color 1 interior contraportada  666 € 

D 18 x 18 color 1 interior  460 € 

E 8,5 x 5,5 color 6  242 € 

F 4,3 x 4 B/N 16  61 € 

 
 
2. reconèixer els drets que es derivin els ingressos corresponents al concepte 34901. 
 
3. Publicar aquest preu públic 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  
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Sergi Ribas Beltrán 


	Data
	15/06/17

