
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017

Identificació de la sessió:

Núm.: 15/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de novembre de 2017
Inici:  20:07 hores
Fi:     20:15 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 Garcia Ramírez CiU
Maria Helena Lagarda Planas CiU
Àlex Vivancos Saludes CiU

Secretari : Sergi Ribas Beltrán
Interventora: Sònia López Martínez

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:

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

Excusen la seva assistència els Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós ERC-AM

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 inicial  del projecte d'arranjament del camí de Campins al terme 
municipal de Sant Celoni.

4. Aprovació inicial del projecte d'actuacions de millora de l'itinerari Ruta de la 
Tordera al terme municipal de Sant Celoni.

5. Aprovació,  si  escau, de l'expedient de contractació del servei  de recollida, 
acolliment i assistència d'animals de companyia abandonats al municipi de 
Sant Celoni.



6. Aprovació,  si  escau, de l'expedient de contractació per al lloguer de dues 
estacions de recàrrega domèstica per a vehicles elèctrics. 

7. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a l'execució de les 
obres  contingudes  al  projecte  tècnic  de  construcció  de  110  nínxols  i  72 
columbaris al cementiri de Sant Celoni.

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, la 
institució Germans Escoles Cristianes i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament, per al projecte Espai, 
en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes 
de l'educació secundària obligatòria del municipi, per als cursos 2017-2018 i 
2018-2019 .

9. Aprovació  dels  preus  públics  de  les  diferents  modalitats  de  serveis  no 
contemplats  com  a  bàsics,  del  Centre  Municipal  d'Esports  Sot  de  les 
Granotes,per a l'any 2018.    

1.

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 major atorgada des de 
l’última sessió:

Data
Exp. Nom Adreça Concepte

14/11/20
17

OM-2/17
Eugènia  Mayneris 
Real

Carretera Vella, 142 Desdoblegament 
habitatge  

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAMPINS AL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI 

A proposta de l’alcalde,  i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:



Primer- Aprovar inicialment el projecte d’arranjament del camí de Campins al terme municipal 
de Sant Celoni, amb un pressupost total d’execució de 37.970,02 euros IVA inclòs.

Segon- 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.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ITINERARI 
RUTA DE LA TORDERA AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

A proposta de l’alcalde,  i previ dictamen de la Comissió Informativa general, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’actuacions de millora de l’itinerari Ruta de la Tordera 
al terme municipal de Sant Celoni, amb un pressupost total d’execució de 137.505,14 euros IVA 
inclòs.

Segon.- Aprovar les següents fases d’execució del projecte:
- Fase 1: Arranjament del tram “Sot de les Granotes” amb un import de 6.600,57 euros 

IVA inclòs.
- Fase 2: Connexió del carril bici existent des de la BV-5112 fins l’avinguda Torrent del 

Virgili amb un import de 87.209,55 euros IVA inclòs.
- Fase 3: Arranjament de ferm des del tram de les Llobateres fins la BV-5112 amb un 

import de 38.588,72 euros IVA inclòs.
- Fase 4: Enderroc passera pont Fuirosos amb un import de 5.106,30 euros IVA inclòs.

Tercer.-  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.

Quart.- Sol·licitar autorització per a la realització dels treballs que inclou el projecte a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya.

5.  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
RECOLLIDA, ACOLLIMENT I ASSISTÈNCIA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS 
AL MUNICIPI DE SANT CELONI 

A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei 
de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats al municipi 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 al Butlletí  
oficial de la província i a la Plataforma de contractació pública de Catalunya.



4. Supeditar l’autorització de la despesa de 68.256,10 € anuals, 21% d’IVA inclòs, a l’existència 
del crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària 05.311B0.22799 (Altres treballs realitzats  
per altres empreses i professionals) dels pressupostos de la Corporació per als exercicis de 
2018 i 2019.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL LLOGUER DE 
DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA DOMÈSTICA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
 
1. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant licitació pel procediment obert i amb aplicació 
de les mesures de gestió eficient que estableix l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 
per al lloguer de dues estacions de recàrrega domèstica per a vehicles elèctrics.

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 al Perfil del  
contractant de la Plataforma de contractació pública de Catalunya.

4. Supeditar l’autorització de la despesa a l’existència del crèdit corresponent a les aplicacions 
pressupostàries que s’indiquen a continuació  del  pressupost  de la Corporació per als anys 
2018, 2019 i 2020, al següent tenor:

Aplicacions pressupostàries Any 2018 Any 2019 Any 
2020

05.150A0.203 
(Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge)

605,00 € 435,60 € 435,60 €

05.450D0.203 
(Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge)

605,00 €   435,60 
€

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ 
DE  LES  OBRES  CONTINGUDES  AL  PROJECTE  TÈCNIC  DE  CONSTRUCCIÓ  DE  110 
NÍNXOLS I 72 COLUMBARIS AL CEMENTIRI 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  de construcció de 110 
nínxols  i  72 columbaris  al  cementiri  de Sant Celoni,  redactat  per l’enginyer  superior  Carlos 
Gómez López, 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  157.638,15  €  (130.279,46  €,  més  el  21% d’IVA)  a  l’aplicació 
pressupostària 05.164Z0.63215 (Obres de millora del cementiri municipal) del pressupost de la 
Corporació per a l’exercici de 2017.

8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, LA INSTITUCIÓ GERMANS ESCOLES CRISTIANES I L'ADMINISTRACIÓ DE LA 



GENERALITAT  DE  CATALUNYA  MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT  D'ENSENYAMENT, 
PER AL PROJECTE ESPAI, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ 
A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL 
MUNICIPI, PER ALS CURSOS 2018-2018 I 2018-2019.

A proposta del regidor de l'Àrea de Cultura i Educació, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA:

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, la Institució Germans 
Escoles Cristianes, la qual és titular del centre La Salle, i l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al Projecte Espai, en el marc 
de  les  mesures  específiques  d'atenció  a  la  diversitat  dels  alumnes  de  l'educació 
secundària obligatòria del municipi, per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.

2n. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i  
execució d’aquest acord.

3r.  Trametre  i  notificar  aquest  acord  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

9. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS NO 
CONTEMPLATS  COM A  BÀSICS,  DEL  CENTRE  MUNICIPAL  D'ESPORTS  SOT  DE  LES 
GRANOTES, PER A L'ANY 2018

A proposta del  regidor  d'esports,  i  previ  dictamen de la  Comissió  Informativa  General,  per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:

Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis  no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a l’any 2018.

QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS
Preu actual Preu proposat
Any 2017 Any 2018

Matinada (de 7 a 9 h) 23,49 € 23,99 €
Matí (de 9 a 13 h) 35,54 € 36,29 €
Migdia (de 13h a 15,30h) 26,76 € 27,32 €
Vespres (de 21 a 22,45 h) 36,70 € 37,47 €
Cap de setmana (a partir de les 15 
h. de divendres)
            Adults (de 26 a 59 anys) 25,35 € 25,88 €
            Infantil (de 6 a 15 anys) 20,38 € 20,81 €
            Jove (de 16 a 25 anys) 24,00 € 24,50 €
            Gent gran (més de 60 anys) i 
pensionistes 20,38 € 20,81 €
Abonament fora d'horari contractat 5,37 € 5,48 €

ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE
Preu actual Preu proposat
Any 2017 Any 2018

Altres activitats
Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana 
abonat

inclòs  a  la  quota 
abonat inclòs a la quota abonat



Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana 
no abonat 89,86 € 91,75 €
Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana 
abonats

inclòs  a  la  quota 
abonat inclòs a la quota abonat

Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana 
no abonats 149,75 € 152,89 €

Ioga,  Tai  txí/qi-gong,  dansa  del 
ventre, balls de saló

1 dia setmana abonats 42,47 € 43,36 €
1 dia setmana no abonats 84,94 € 86,72 €
2 dies setmana abonats 84,94 € 86,72 €
2 dies setmana no abonats 170,13 € 173,70 €

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Preu actual Preu proposat
Any 2017 Any 2018

Baixa  temporal  (malaltia,  lesió, 
embaràs).Màxim 2 mesos 16,47 € 16,81 €

Lloguer de taquilles
Anual 100,00 € 102,10 €
Semestral 50,10 € 51,15 €
Trimestral 24,95 € 25,47 €

Reconeixement mèdic 
Abonats 41,62 € 42,49 €
No abonats 66,67 € 68,07 €

Fisioteràpia
Abonats (30 min) 33,33 € 34,03 €
No abonats (30 min) 42,92 € 43,82 €
Abonats (1 hora) 41,77 € 42,64 €
No abonats (1 hora) 50,50 € 51,56 €
Abonats (Bono 3 x 30 min) 63,25 € 64,58 €
No abonats (Bono 3 x 30 min) 79,07 € 80,73 €
Abonats (Bono 3 x 1 hora) 94,83 € 96,82 €
No abonats (Bono 3 x 1 hora) 120,13 € 122,65 €

Massatges
Abonats (30 min) 33,33 € 34,03 €
No abonats (30 min) 38,65 € 39,47 €

Dietètica
1a visita 41,62 € 42,49 €
Visita de control 23,14 € 23,63 €

Preparació proves oposicions
Mensual 44,13 € 45,05 €

Tarja regal
Adults 100,30 € 102,41 €
Jove (de 16 a 25 anys) 89,21 € 91,08 €
Infantil (de 6 a 15 anys) 55,72 € 56,89 €

LLOGUER CARRER DE PISCINA (preu/hora)
Preu actual Preu proposat
Any 2017 Any 2018



En horari escolar 35,79 € 36,54 €
En horari extraescolar 41,77 € 42,65 €
Per Campus d'Estiu 41,77 € 42,65 €

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
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