
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 14/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 15 de novembre de 2017 
Inici:  20:12 hores 
Fi:     20:18 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 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
Interventora: Sònia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Enric Sauri Saula   CUP-PC-PA 
    

Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
Laura Costa Olivé     CiU 
Raül García Ramírez     CiU 
Eduard Vallhonesta Alarcón    PSC-CP 
Mariona Pascual Alfaras    CUP-PC-PA 
Maria Carmen Montes Azcutia    ICV-EUiA-SCBP-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. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a l'execució de les 
obres contingudes al projecte tècnic modificat de remodelació de la plaça 
Josep Maria Alfaras de Sant Celoni. 
 

4. Aprovació de la pròrroga del contracte per al subministrament del catering del 
menjador de l'escola bressol municipal "El Blauet". 
 

5. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 
per al subministament i la instal·lació de la maquinària per a la cuina i el 



magatzem del Bar Restaurant de l'Ateneu Municipal. 
 

6. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 
per a l'execució de les obres d'aplicació del Pla Director d'enllumenat públic 
de Sant Celoni, primera fase.  
 

7. Aprovació, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i 
l'Associació Neurològica Amics del Baix Montseny, per a la subvenció 
d'activitats durant el 2017. 
 

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i 
l'Associació de Donants de sang del Vallès Oriental per a la subvenció 
d'activitats durant el 2017. 
 

9. Aprovació, si escau, de l'addenda per a l'any 2017 del V conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la programació, la coordinació i el 
finançament de Serveis socials, pel període 2016-2019, entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Sant Celoni.       

   
    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’obres majors atorgades des de 
l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

27/10/2017 
 

I-61/17 
Angelina i M. 

Eugènia Mayneris 
Real 

Carretera Vella, 142 Modificació de divisió 
horitzontal  

30/10/2017 
 

I-49/17 
Angelina Mayneris 

Real 
Carretera Vella, 142 i 

Sant Francesc, 21 
Parcel·lació de finca 

 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE TÈCNIC MODIFICAT DE REMODELACIÓ 
DE LA PLAÇA JOSEP MARIA ALFARAS DE SANT CELONI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar la contractació de les obres contingudes al projecte tècnic modificat de remodelació 
de la plaça Josep Maria Alfaras d’aquesta vila, redactat per l’arquitecte tècnic Jaume Bellavista 
Illa, mitjançant licitació pel procediment obert i aplicació de les mesures de gestió eficient en la 



tramitació que preveu l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública.  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de les 
obres.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de la Plataforma de contractació pública de Catalunya.  
 
4. Autoritzar la despesa de 118.616,54 € (98.030,20 €, més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.1532Z.61935 (Remodelació plaça Josep Maria Alfaras) del pressupost de la 
Corporació per a l’exercici de 2017. 
 
4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DEL 
CATERING DEL MENJADOR DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL " EL BLAUET" 
  
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per un nou curs escolar el contracte signat en data 30.05.2016 amb M’Penta, 
Serveis... I més, SL per al subministrament del catering del menjador de l’escola bressol 
municipal “El blauet. La pròrroga tindrà efectes des del dia 01.09.2017 i finalitzarà el 
27.07.2018. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 18.495,40 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 
07.232D0.22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost 
de la Corporació per a 2017, quedant supeditada l’aprovació de la despesa de 32.366,95 €, IVA 
inclòs, corresponent a l’exercici de 2018, a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent. 
 
3. Notificar aquesta Resolució a M’Penta, Serveis... I més, SL, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes i publicar-la al Perfil del contractant. 
 
5. RETORN, SI ESCAU, DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINÀRIA PER 
A LA CUINA I EL MAGATZEM DEL BAR RESTAURANT DE L'ATENEU MUNICIPAL  
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.033 €, dipositada per 3SL Aplicacions Integrals 
Elèctriques SL, amb NIF B-65.937.138,  amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni per al subministrament i la instal·lació de la maquinària de la cuina i el magatzem del 
bar restaurant de l’Ateneu municipal. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que per fer efectiva la devolució s’haurà d’entregar a la Tresoreria municipal el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segon model conformat per l’entitat bancària que 
es pot obtenir a l’adreça electrònica http://www.santceloni.cat/dadescreditor. 
 
6. RETORN, SI ESCAU, DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CELONI, PRIMERA FASE 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 4.907,62 €, en forma d’aval bancari, dipositada per 
Etra Bonal SA, amb NIF A-08.522.955, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


Sant Celoni per a l’execució de les obres d’aplicació del Pla director d’enllumenat públic del 
municipi, primera fase.  
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benetès que per fer efectiva la devolució s’haurà de retornar a la Tresoreria municipal la carta de 
pagament original de la referida garantia. 
 
7. APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L'ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS DEL BAIX MONTSENY, PER A LA 
SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS DURANT EL 2017 
 
A proposta de la regidora de l'àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
       
1. Atorgar a l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny, amb NIF G63189906, la 

subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2017, per un total 10.000€. 
 
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Neurològica Amics del 

Baix Montseny, per a la subvenció d’activitats durant el 2017. 
 
3. Disposar un total de 10.000€ de subvenció prevista en el conveni indicat, imputables a la 

partida 04 231A0 48904 (transferències corrents a famílies i entitats sense afany de lucre), 
del pressupost municipal 2017. 

 
4. Ordenar el pagament a la bestreta a l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny, la 

quantitat de 5.000€ corresponents al 50% del total de 10.000€ de subvenció prevista en el 
conveni, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni. 
 

5. Notificar les resolucions precedents a l'Associació Neurològica Amics del Baix Montseny. 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L'ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA 
SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS DURANT EL 2017 
 
A proposta de la regidora de l'àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA:  
   
1. Atorgar a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb NIF G62189949, la 
subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2017, per un total 1.200€. 
 
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l'Associació de Donants de Sang del 
Vallès Oriental, per a la subvenció d’activitats durant el 2017. 
 
3. Disposar un total de 1.200€ de subvenció prevista en el conveni indicat, imputables a la 
partida 04 231A0 48904 (transferències corrents a famílies i entitats sense afany de lucre), del 
pressupost municipal 2017. 
 
4. Ordenar el pagament a la bestreta a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, la 
quantitat de 600€ corresponents al 50% del total de 1.200€ de subvenció prevista en el 
conveni, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni. 
 
5. Notificar les resolucions precedents a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. 
 
 



9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADDENDA PER A L'ANY 2017 DEL V CONVENI 
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ, LA 
COORDINACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS, PEL PERÍODE 2016-2019, 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI  
 
A proposta de la regidora de l'àrea de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA:  
     
1. Aprovar l’addenda per a l’any 2017 del V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
programació, la coordinació, i el finançament de Serveis Socials, pel període 2016-2019,  i el  
primer pagament d’un import de 2.032,37€. 

 
2. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de 2.032,37€  a 
l'aplicació pressupostària 04 942A0 465 “Transferències a comarques”, al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb CIF P-5800010-J, pel concepte de 1r pagament de l’addenda econòmica 
corresponent a l’exercici 2017 del V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
programació, la coordinació i el finançament de Serveis Socials, en el ben entès de fiscalització 
favorable per la Intervenció; o en l'aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 

 
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
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	30/10/2017

