
 

 
 
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE JUNY DE 2018 
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 

Identificació de la sessió: 
 

Núm.: 10/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 6 de juny de 2018 
Inici: 20:08 hores 
Fi: 20:23 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
Assistents titulars: 

 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall  CiU 
 
Secretària accidental:      Anna Puig Soler  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 

 
Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA  
M. Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 

 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

 
Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
Raül García Ramírez   CiU 

   
Interventora:       Sònia López Martínez 

 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de maig 

de 2018. 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 

3. Aprovació, si escau, de la segona 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. Aprovació, si escau, del contracte per lots, del servei de revisió i manteniment  del 

Rocòdrom del pavelló municipal d'esports "Sot de les Granotes" i de les escales 
d'evacuació i les grades motoritzades del pavelló municipal d'esports "11 de 
Setembre". 

5. Aprovació, si escau,  de la modificació del Plec de clàusules administratives particulars 
de l'expedient de contractació per a l'execució de les obres de reforma i rehabilitació de 
l'edifici municipal Puigdollers, com a nova seu de l'àrea de serveis a les persones. 

6. Extinció dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal per renúncia. 

7. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell comarcal del Vallès Oriental per 
a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució 
TSF/2162/2017 d'1 de setembre. 

 
Desenvolupament de la sessió: 

 
El president obre la sessió 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 
DE MAIG DE 2018 

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. 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 set llicències d’obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 
 



 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

04/04/2018 
 
OM 9/18 

  Construcció habitatge 
unifamiliar aïllat  
 

16/04/2018 
 
OM 27/17 

  Canvi ús i reforma interior 
de les plantes primera i 
segona d'edifici existent 

18/04/2018 
 
OM 11/18 

  Construcció habitatge 
unifamiliar aïllat 

10/05/2018 
 
2017/6 

  Canvi ús i reforma per 
habilitat local a habitatge 

15/05/2018 
2018/203   Reforç estructural sobre 

planta soterrani, edifici 
plurifamiliar en testera 

21/05/2018 
2018/683 Bomar 92, SL C/ Olzinelles, 14-16 Canvi ús de local planta 

baixa a habitatge i obres 
necessàries per aquest 
canvi ús 

21/05/2018 
2018/691 Bomar 92, SL C/ Olzinelles, 14-16 Divisió horitzontal 

 
3. APROVACIÓ DE LA SEGONA 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 
 
1. Prorrogar per una segona anualitat 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 29.07.2018. 
 
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 2018, quedant supeditada l’aprovació 
de la despesa de 3.387,91 € corresponent a l’exercici de 2019 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. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LOTS,  DEL SERVEI DE REVISIÓ I 
MANTENIMENT DEL ROCÒDROM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS "SOT DE LES 
GRANOTES" I DE LES ESCALES D'EVACUACIÓ I LES GRADES MOTORITZADES DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS "11 DE SETEMBRE" 
 
1. Adjudicar a la mercantil Talleres Palautordera SA – TP Sport, amb NIF A-08869042 el 
contracte, per lots, del servei de revisió i manteniment del rocòdrom del pavelló municipal 
d’esports “Sot de les granotes” i de les escales d’evacuació i les grades motoritzades del 
pavelló municipal d’esports “11 de setembre”, al següent tenor: 
 
 Lot 1 (revisió i manteniment del rocòdrom del pavelló municipal d’esports “Sot de les 
granotes”): adjudicació a Talleres Palautordera SA – TP Sport per la quantitat de 3.680 €, IVA 
no inclòs (preu pels 4 anys de durada del contracte). 
 



 

 Lot 2 (revisió i manteniment de les escales d’evacuació i les grades motoritzades del pavelló 
municipal d’esports “11 de setembre”): adjudicació a Talleres Palautordera SA – TP Sport per la 
quantitat de 2.720 €, IVA no inclòs (preu pels 4 anys de durada del contracte). 
 
2. Citar l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini de 
5 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de la Plataforma de 
contractació pública de Catalunya. 
 
4. Disposar les següents despeses a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a 
continuació del pressupost de la Corporació per a 2018 (quantitats amb IVA inclòs): 
 
Aplicacions pressupostàries Any 2018 
 
07 342 F0 212 
(Edificis i altres construccions) 
556,60 € 
07 342 C0 212 
(Edificis i altres construccions) 
411,40 € 
5. Disposar que la resta de la despesa quedi supeditada a l’existència de crèdit en els 
pressuposts del propers exercicis pressupostaris, conforme al següent detall (quantitats amb 
IVA inclòs): 
 
Aplicacions pressupostàries Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 
 
07 342 F0 212 
(Edificis i altres construccions) 
1.113,20 € 1.113,20 € 1.113,20 € 556,60 € 
07 342 C0 212 
(Edificis i altres construccions) 
822,80 € 822,80 € 822,80 € 411,40 € 
 
6. Notificar aquests acords a Talleres Palautordera SA – TP Sport, amb indicació dels recursos 
que pot interposar. 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL PUIGDOLLERS, COM 
A NOVA SEU DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
1. Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars de la contractació de 
les obres contingudes al projecte tècnic d’obres de reforma i rehabilitació de l’edifici Puigdollers 
com a nova seu de l’Àrea de Serveis a les Persones, redactat per l’arquitecte. 
 
2. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de la Plataforma de contractació pública de Catalunya i al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona, obrint un nou període de presentació de proposicions. 
 
3. Autoritzar la despesa de 12.863,64 euros (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària  
4.231Z0.63209 (Obres adequació Puigdollers) del pressupost de la Corporació per a l’exercici 
de 2018. 
 



 

6. EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS SOBRE UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
PER RENÚNCIA  
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol número 49 de l’illa 15 (de Sant 
Armanté) del cementiri municipal de Sant Celoni, atesa la renúncia de la Sra titular de la 
concessió. 
 
2. Aprovar la valoració del referit nínxol, segons allò acordat per la Junta de Govern Local de 
01.12.2004, d’acord amb el següent detall: 
 
Taxa concessió nínxol durant 50 anys: 930,00 € 
Data adquisició nínxol: 1977 
Anys transcorreguts: 41 
Depreciació: 82% 
Quantitat a abonar: 167,40 € 
 
3. Imputar la despesa de 167,40 € per la compra a la Sra del nínxol número 49 de l’illa 15 (de 
Sant Armanté) del cementiri de Sant Celoni, a la partida 22699 (Altres despeses diverses) del 
pressupost de la Corporació per a 2018. 
 
4. Notificar aquest acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL MARC DE 
LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CORRESPONENT A L'ORDRE 
TSF/296/2016, DE 2 DE NOVEMBRE I LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D'1 DE SETEMBRE 
 
1. Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per 
a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2496/2016 de 3 de 
novembre. 
 
2. Autoritzar, disposar, reconèixer i pagar al Consell Comarcal del Vallès Oriental (amb NIF ) la 
quantitat de 6.476,12 € corresponents al 20% de la previsió del cost total de l’assistència 
tècnica per als projectes Millora en l’atenció del servei al ciutadà (reforç administratiu i 
consergeria) i Neteja dels espais i equipaments públics del Vallès Oriental imputable a la 
partida 06.241A0.46503 del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, la secretària accidental, en 
dono fe. 

 
L’alcalde         Secretària accidental 
Francesc Deulofeu Fontanillas       Anna Puig Soler 
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