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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 

DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 5/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 3 d’abril de 2014 
Inici: 17:35 hores 
Fi: 17:47 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:           Joan Castaño Augé                    PSC 
Regidors/es:           Magalí Miracle Rigalós PSC 
           Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
            Jaume Tardy Martorell PSC  
           Josep Capote Martín PSC  
 
Secretari accidental:       Albert Puig Tous     
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
    

Dani Corpas Cullet      CUP 
           
          
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Donar compte d’una llicència de parcel·lació  
 
3. Aprovació de la subscripció entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Sant Celoni del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’Oficina 
d’habitatge  
 
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Càritas 
Parroquial Sant Celoni 
 
5. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de distribució de 
documentació i publicitat municipals 
 
6. Aprovació de la modificació de les bases de concessió d’ajuts de l’Ajuntament de Sant 
Celoni 
 
7. Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats per la Unió 
Batllorienca per el segon trimestre de 2014 
 
8. Aprovació dels preus públics per a l’activitat- taller de l’àmbit d’Esports organitzat per el 
segon trimestre de 2014. 
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9. Aprovació de preus públics per a les activitats del Centre Municipal d’Expressió per el 
segon trimestre de 2014 
 
10. Aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural al Born Centre Cultural, 
Barcelona. 
 
11. Aprovació de preus públics per al campus de Setmana Santa del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes per a l’any 2014. 
 
12. Aprovació de preus públics per a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu 
d’instruments que composen el banc d’instruments del centre municipal d’expressió-
ateneu, per al segon semestre del curs 2013-2014. 
 
13. Aprovació del contracte de gestió del servei d’ajuda a domicili per a persones o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia 
personal 
 
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació 
de Gent Gran l’Esplai de Sant Celoni i la Fundació la Caixa 

 
  

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, el 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 D’UNA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ  
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències e parcel·lació atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència de parcel·lació  atorgada des 
de l’última sessió: 

 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 

14/03/14 
I-16/14 Francesc 

Puigdefabregas 
Oliver 

C/ Grup Escolar, 21 Llicència de parcel·lació  

 
 
3. APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ ENTRE L’AGENCIA DE L ’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ I 
ENCÀRREC DE GESTIONS RELATIU A L’OFICINA D’HABITATG E.   
 
Expedient relatiu a la proposta de subscripció entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Celoni del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a 
l’Oficina d’habitatge d’àmbit supramunicipal, i el conveni de col·laboració relatiu al programa 
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de mediació per al lloguer social d’habitatges d’àmbit supramunicipal i l’annex de la clàusula 
de garantia de pagaments. 
 
Fets 
 
1. El 26.05.09 es va signar el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Oficina 

d’Habitatge del Baix Montseny compartida entre els ajuntaments de Llinars del Vallès, 
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera que ha estat prorrogat en data 03.10.11 i 
al que s’han adherit els municipis d’ Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de Montclús, 
Gualba, Hostalric, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni Vilamajor, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.  

 
2. Per resolució d’alcaldia de data 12.12.13, s’acordà sol·licitar la subscripció dels 

convenis de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Sant Celoni per a l’any 2014 relatiu a l’Oficina local d’Habitatge i relatiu al 
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per tal que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya trametés els convenis particularitzats per a la seva 
corresponent aprovació. 

 
3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramés per correu electrònic en data 

12.03.14 propostes individualitzades d’acord dels convenis que tindran vigència fins 
el dia 31 de desembre de 2014 i amb les condicions de les aportacions econòmiques 
contingudes en cada conveni en particular: 

 
i. Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge d’àmbit supramunicipal situada en aquest municipi, amb unes 
aportacions econòmiques consistents en un pagament fix inicial de 34.565.-€, 
i amb una aportació màxima que s’estableix en el pacte quart c) del conveni 
que serà de 48.087.-€.  
 
ii. Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’àmbit supramunicipal, amb unes aportacions 
econòmiques consistents en una aportació inicial de 5.550.-€, en concepte de 
bestreta i a compte de l’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart 3) 
del conveni que serà de 11.900.€. 
 
iii. Aquestes aportacions màximes es podran incrementar en el cas de 
justificar una activitat superior per part de l’Oficina / Borsa, i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. 

 
4. Per a l’any 2014 el pressupost prorrogat de despeses de l’ajuntament de Sant Celoni, 

aprovat el 25.07.13, corresponent a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), classificació 
orgànica 09 i programa 152A0 té una consignació pressupostària de 58.975.-€ i 
l’atenció dels pactes dels acords d’ampliació de pròrroga proposats no comporten 
increment de despesa econòmica. 
 

5. Per tal de donar compliment a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, en correu electrònic tramés per l’AHC el 21.03.14, 
segons indicacions del Departament, cal incloure en els convenis amb ens locals que 
suposin col·laboracions amb aportacions econòmiques la clàusula de garantia de 
pagaments que figura en annex. 

 
Fonaments de dret 
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Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica,  per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

 
Vistos els informes obrants a l’expedient. 
 
A proposta de L’alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’Oficina d’Habitatge d’àmbit 
supramunicipal situada en aquest municipi, amb vigència des de l’1 de gener de 2014 
fins el dia 31 de desembre de 2014, amb unes aportacions econòmiques consistents en 
un pagament fix inicial de 34.565.-€, i amb una aportació màxima que s’estableix en el 
pacte quart c) del conveni que serà de 48.087.-€ i l’annex de la clàusula de garantia de 
pagaments. 

 
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges d’àmbit supramunicipal, amb vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el dia 
31 de desembre de 2014, amb unes aportacions econòmiques consistents en una 
aportació inicial de 5.550.-€, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
que s’estableix en el pacte quart 3) del conveni que serà de 11.900.-€ i l’annex de la 
clàusula de garantia de pagaments. 

 
3. Comunicar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
4. Habilitar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 

documentació sigui procedents per a l’efectivitat dels acords presos. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT DE SANT 
CELONI I CÀRITAS PARROQUIAL SANT CELONI  
 
Les administracions educatives catalanes estan desenvolupant de forma conjunta el projecte 
dels Plans Educatius d’Entorn, que es conceben com a projectes de col·laboració institucional 
per a la millora de l’acció educativa mitjançant la corresponsabilitat dels agents del territori; 
aquests Plans han de permetre assolir l’educació integral de tot l’alumnat i promoure la 
cohesió social a través de l’educació intercultural, l’ús de la llengua catalana i la igualtat 
d’oportunitats. 
 
L’entitat Càritas Parroquial Sant Celoni ha manifestat el seu interès per col·laborar en el Pla 
Educatiu d’Entorn de Sant Celoni. 

Aquest projecte té com a objectiu general bàsic millorar l’èxit escolar i la cohesió social dels 
infants i joves en situació de risc social per mitjà de la participació d’aquests a les activitats 
extraescolars que organitzen les entitats del municipi. 
 

Fonaments de dret: 
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Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i adolescència 

 
D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en especial els articles 66, 71 i 273. 
 
LOE 2/2006 de 3 de maig de 2006 on destaca com a principi la cooperació administrativa en 
concepte de planificació i implementació de política educativa. 

Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 de 10 de juliol de 2009 (Títol III, capítol VI, art.39-41) 
estableix que  el sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les activitats de 
lleure, especialment el compromís i la transmissió de valors. D’altra banda, també exposa 
que els centres públics, en el marc de llur autonomia, i d'acord amb els ens locals 
corresponents, poden establir acords amb associacions sense ànim de lucre per a autoritzar-
los l'ús de les instal·lacions del centre més enllà de l'horari escolar. Finalment, indica que les  
administracions educatives han d'impulsar acords de col·laboració per a potenciar 
conjuntament accions educatives en l'entorn  i que les administracions públiques han 
d'establir mesures de foment per a garantir que tots els alumnes puguin participar en els 
plans i programes socioeducatius en condicions d'equitat, sense discriminació per raons 
econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat. 
 

D’acord amb la delegació d’atribucions efectuada per resolució d’alcaldia de 22 .6.2007 (BOP 
2.7.2007), 
 
A proposta la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i Càritas 
Parroquial Sant Celoni per a l’establiment de les condicions que han d’ordenar el 
funcionament del projecte xarxa, emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn curs 2013-2014 

 
2n. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 

3r. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb indicació dels recursos a què 
hi hagi lloc. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PUBLICITAT MUNICIPALS.  
 
Les diverses àrees de l’Ajuntament de Sant Celoni generen documentació que, en moltes 
ocasions, s’ha de trametre massivament a la població del municipi. Es tracta, entre d’altres, 
de la publicació “L’informatiu municipal”, les agendes quinzenals, els programes de les festes, 
els cartells o les notes informatives. 
 
Per fer front a les necessitats de distribució d’aquest material, des de fa temps l’Ajuntament 
de Sant Celoni ve contractant una empresa externa que disposa del personal, dels recursos 
materials i de l’organització indispensables per prestar adequadament el servei. 
 
Prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu, en data 29 d’abril de 2013 es va 
declarar adjudicat a la Fundació Acció Baix Montseny el contracte per a la prestació del 
servei de distribució de documentació i publicitat municipals. 
 
En data 30 d’abril de 2013 es va signar el contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i la Fundació Acció Baix Montseny per a la prestació del referit servei, amb una durada 
d’1 any a comptar des de l’endemà de la seva signatura. 
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D’acord amb la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte, el termini de prestació del servei es podrà prorrogar per un altre any, prèvia 
conformitat de les dues parts. 
 
En data 3 de març de 2014 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit del Sr. Xavier 
Jané Genís, en representació de la Fundació Acció Baix Montseny, manifestant la voluntat de 
la fundació de prorrogar el contracte. 
 
La coordinadora de l’Àmbit municipal de Comunicació ha informat favorablement la referida 
pròrroga, atesa la necessitat de continuar rebent el servei i vist que la Fundació Acció Baix 
Montseny està executant el contracte de manera satisfactòria. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per un any més el contracte signat en data 30 d’abril de 2013 amb la Fundació 
Acció Baix Montseny per a la prestació del servei de distribució de documentació i publicitat 
municipals, tal com preveu la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a la Fundació Acció Baix Montseny per al seu coneixement i als 
efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE CONC ESSIÓ D’AJUTS 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

 
Els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament amb la 
seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les 
polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt 
d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, 
posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les 
persones. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni considera necessari, per subvenir a les necessitats socials 
detectades en el municipi, la concessió de subvencions i ajuts per pal·liar en la mesura del 
possible dites necessitats. Per això s’han elaborat unes bases per a la concessió d’ajuts 
socials amb l'objectiu d'emmarcar els tipus d'ajuts o prestacions de caràcter econòmic, 
d'establir les condicions d'accés per a ser-ne beneficiari així com els criteris de valoració de 
les demandes d'ajut que es reben per part de la ciutadania. 
 
Els ajuts a què fan referència aquestes bases són prestacions econòmiques d'urgència social 
de concessió directa i altres prestacions en règim de concurrència competitiva. 
 
Els criteris de valoració per a les demandes d'ajuts es basen en dos aspectes: la situació 
econòmica i la situació social de la persona perceptora d’ajut. 
 
La situació econòmica s’avalua prenent com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència 
(IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de 
Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. 
 
La situació social s’avalua atenent la valoració de la comissió social de centre i/o pla de 
treball dels Serveis Socials bàsics. 
 
Consideracions  
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Es considera oportú mantenir una atenció continuada a l’evolució del context social i 
econòmic de la població. Per això, es considera escaient adequar les actuals bases d’ajuts 
d’acord amb les lleis vigents, així com adequar-les a les necessitats de la realitat actual 
especialment canviant  per la crisi econòmica. 
 
Els canvis responen a modificacions en el tractament de dades d’acord amb la llei de 
protecció de dades, Llei 15/1999, modificacions en la valoració social, tant en els agregats 
positius com negatius que s’adeqüen més en el context social i econòmic actual; i petites 
modificacions en el contingut d’algun ajut. 
 
El recull de modificacions s’indiquen a l’informe emès pels tècnics de les àrees de Serveis a 
les persones i, Cultura i Educació. 
 
Fonaments dret 
 

·  Llei de 7/1985, Reguladora de las Bases del Règim Local, de 2 de abril 
·  D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, de 28 d’abril. 
·  Llei 12/2009 d’educació de Catalunya, de 10 de juliol . 
·  Llei 12/2007 de serveis socials, d’11 d’octubre. 
·  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
·  Ordenança municipal de subvencions. 
·  Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
·  Bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per la    
Junta de Govern Local de 13 d’abril de 2011 
 

Vist l’informe tècnic emès per les àrees de Serveis a les Persones i, Cultura i Educació. 

 

A proposta de les regidores de les àrees de Serveis a les Persones i Cultura i Educació,  per 
unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 

 
1. Aprovar la modificació de les bases de concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

 

2. Publicar la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

3. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 

 
 

7. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS 
ORGANITZATS PER LA UNIÓ BATLLORIENCA PER EL SEGON T RIMESTRE DE 2014. 

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats de la Unió 
Batllorienca. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord amb 
la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
Fonaments de dret 
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D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya,  
 
A proposta de la regidora l’àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del 1r trimestre de 2014, de la Unió Batllorienca, 
amb les tarifes relacionades a continuació: 
 
Conversa en anglès  
Proposta de preu públic a aprovar       26,00 € 
(d’abril a juliol de 2014) 
 
Ioga         
Proposta de preu públic a aprovar       24,00 € 
(de maig a juny de 2014) 
 
 
8. APROVACIÓ DELS PREUS PUBLICS PER A L’ACTIVITAT-T ALLER DE L’ÀMBIT 
D’ESPORTS ORGANITZAT PER EL SEGON TRIMESTRE DE 2014  

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a l’activitat-taller organitzada 
pel segon trimestre pel primer trimestre de 2014 de l’Àmbit d’Esports. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord 
amb la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, 
 
A proposta de la regidora d’esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a l’activitat del segon trimestre de 2014, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
 
CURS INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA 
  
Durada de l’activitat:  2 sessions de 3 hores 
Horari:  de 10 a 13h 
Ingressos (10 participants):               120,00€ 
Proposta de preu públic a aprovar:                        12 ,00€ 
 
 

9. APROVACIÓ DELS PREUS PUBLICS PER A LES ACTIVITAT S DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ PER EL SEGON TRIMESTRE DE 201 4 
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S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats del Centre 
Municipal d’Expressió. 
 
L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord amb 
la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya,  
 
A proposta de la regidora de l’àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les activitats del Centre Municipal d’Expressió, amb les tarifes 
relacionades a continuació: 

 
Comprendre i gaudir del cinema 
Dilluns, de 19 a 21.30 h                __________________________________40,00 € 
(maig de 2014) 
 
Gralla 
Dimecres, de 20 a 21.00 h    ____________________________________ 37,00 €  
(maig i juny de 2014) 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h              __________________________________82,00 € 
(d’abril a juliol de 2014) 
 
Cinema. Fem un curt 
Dissabte, d’11 a 13.30 h              __________________________________45,00 € 
(maig de 2014) 
 
Cromàtica. Cantem Broadway 
Dilluns, de 20.45 a 22.15 h              ________________________________65,50 € 
(d’abril a juny de 2014) 
 
Tècniques experimentals plàstiques 
Dissabte, de 16.30 a 19.00 h              _______________________________58,00 € 
(abril i maig de 2014) 
 
Relaxació profunda 
Dimarts, de 19 a 20.30 h              __________________________________60,00 € 
(d’abril a juliol de 2014) 
 
10. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LA SORTIDA CUL TURAL AL BORN 
CENTRE CULTURAL, BARCELONA  

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la Sortida Cultural al Born 
Centre Cultural, Barcelona. 
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L’Àrea de Cultura ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. La Sortida 
Cultural que es proposa té interès públic, doncs pretén apropar la història, l’art i l’arquitectura 
al conjunt de la població, tot contribuint a la dinamització i a la sensibilització cultural. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics d’acord amb 
la delegació efectuada per acord del ple de 19.7.2007 publicada al BOP de 4.8.2007. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural al Born Centre Cultural, Barcelona, que és de 21 
euros per persona. 
 
11. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER EL CAMPUS DE SET MANA SANTA DEL 
CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES PER A L’ANY 2014  

 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per al Campus de Setmana 
Santa que es pretén portar a terme al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a l’Ajuntament de Sant 
Celoni una proposta de preus públics per tal d’organitzar i gestionar el Campus de Setmana 
Santa, amb núm. de registre 2014/2455 i amb data 14/03/2014.  
 
La UFEC portarà a terme la gestió del Campus de Setmana Santa, tant pel que fa al 
desenvolupament de les activitats, com per al cobrament dels preus públics que s’estableixin 
a tal efecte.  
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
Fonament de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
A proposta de la regidora de l’Àmbit d’Esports, per unanimitat, la junta de Govern local 
ACORDA: 
 
Aprovació dels preus públics per al desenvolupament del Campus de Setmana Santa del 
Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes durant les dates que tot seguit s’especifica:  
 
- Del 14 al 17 d’abril 
 
 Del 2 al 5 

d’abril 

Matí (de 9h a 14h) 52,12 € 
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Matí + menjador (de 9h a 15.30h) 77,32 € 

Matí + tarda (de 9h a 14h i de 15.30h a 17.30h) (sense 
menjador)  

60,52 € 

Tot el dia (de 9h a 17.30h) (menjador inclòs) 86,56 € 

  

Servei bon dia 2,10 € 

Bon dia (abonament 4 dies) 7,56 € 

Servei de menjador – 1 dia 8,95 € 

 
 
12. APROVACIÓ DE PREUS PUBLICS PER A LA CONCESSIÓ D E LLICÈNCIA D’ÚS EN 
RÈGIM PRIVATIU D’INSTRUMENTS QUE COMPOSEN EL BANC D ’INSTRUMENTS DEL 
CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ-ATENEU, PER AL SEGON S EMESTRE DEL CURS 
2013-2014. 

A partir del proper mes de setembre s’iniciarà un nou curs del Centre Municipal d’Expressió – 
Escola de Música i Escola de Teatre. 

 
L’Àrea de Cultura ha realitzat l’estudi econòmic i financer per a l’aprovació de preu públic per 
a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu d’instruments que composen el Banc 
d’instruments del Centre Municipal d’Expressió-Ateneu, per al segon semestre del curs 2013-
2014. 
 
Els costos aplicats per a la redacció del text de preus públics han estat: 
 

- Amortització d’acord amb la vida útil prevista de cada instrument 
- Despeses de manteniment 8,00 € sobre el valor actual de cada instrument 
- Despeses d’administració 5,50 € sobre el valor actual de cada instrument 

 
Es considera adequat que el preu públic sigui únic per a tots els instruments que composen el 
Banc d’instruments. A tal efecte es proposa com a forma de càlcul el sumatori del promig de 
despeses d’amortització(A), depeses de manteniment (m) i despeses d’administració (ad).  
 

 
On: 

 =  67,66 € 
 =  14,15 € 
 =    9,73 € 

 
Per tant es proposa com a tarifa del preu públic 91,54 €/curs escolar arrodonit a la unitat 
superior, és a dir: 92,00 €/curs escolar. 
 
Atès que la llicència, per al curs escolar 2013-2014, s’atorga per al període de gener de 2014 
a juliol de 2014, es proposa que el preu públic per al curs escolar 2013-2014 sigui la part 
proporcional a aquest, és a dir 58,55 €. 
 
Fonaments de dret 
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 6 reguladora dels preus 
públics, 
554557655 
Vistos els informes tècnics emesos a l’efecte. 
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A proposta de la regidora de l’`rea de Cultura, per unanimitat,  la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1. Aprovar preu públic per a la concessió de llicència d’ús en règim privatiu d’instruments 

que composen el Banc d’instruments del Centre Municipal d’Expressió-Ateneu, per al 
segon semestre del curs 2013-2014. 

 
2. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 

execució d’aquest acord. 
 
13. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ AJUDA A DOMICILI PER 
A PERSONES O FAMÍLIES AMB DIFICULTAT DE DESENVOLUPA MENT O 
D’INTEGRACIÓ SOCIAL O MANCA D’AUTONOMIA PERSONAL.  

   
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 18 de maig de 2011, 
va aprovar l’expedient per a la contractació de la gestió, en la forma de concert, del servei 
d’ajuda a domicili (SAD) per a la gent gran i/o persones amb dependència sociosanitària, i la 
licitació del contracte pel procediment negociat amb publicitat.  
 
Per resolució de l’Alcaldia de 28 de juliol de 2011 es va declarar adjudicat el contracte per a 
la gestió del servei esmentat a les mercantils Ben Salut SLU i La Tordera BB Serveis SL, 
amb una durada d’un any, a comptar des de l’endemà de la seva signatura, prorrogable per 
una anualitat més, prèvia conformitat de les dues parts. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió 5 de juliol de 2012, va prendre 
coneixement del canvi de denominació social de Ben Salut SL, actualment La Tordera 
Serveis Sociosanitaris i de Neteja SL, i alhora acordà la pròrroga prevista del contracte pel 
termini d’un any amb aquesta empresa. 
 
Atès que la signatura del contracte va tenir lloc el 29 de juliol de 2011, la pròrroga del 
contracte finalitzarà el 30 de juliol de 2013, data en que s’hauria d’haver disposat d’un nou 
contractista que assumís la gestió del servei. 
 
Aquest servei forma part del nucli de serveis personals que l’Ajuntament considera bàsics 
per tal de dotar la població de Sant Celoni i la Batllòria dels recursos necessaris per a 
l’atenció a les persones amb dependència sòcio-sanitària. 
 
Aquest servei ha permès prestar el servei amb agilitat i respondre de manera efectiva a les 
demandes de la ciutadania afectada. 
 
Considerant imprescindible continuar la gestió del servei mitjançant el concert amb 
l’empresa que resulti adjudicatària, i vistos els informes emesos, el plec de clàusules 
administratives redactat a l’efecte i que existeix suficient consignació a la partida 
corresponent del vigent pressupost municipal 
 
Vistos els informes de l’Àrea de Comunitat, d’intervenció i de secretaria,  
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 8, 156 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  i 270 a 274 del D. 
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, 
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sota la forma de concert, de la gestió del servei d’ajuda a domicili per a persones o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal, pel 
procediment negociat amb publicitat. 
 
2. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment de licitació. 
 
3. Publicar el corresponent anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament, de conformitat 
amb els articles 157 a 168, en relació amb el 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre TRLCSP.  
 
4. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 

 
14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI DE SANT CELONI I LA FUNDACIÓ LA 
CAIXA, PER LA PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LA GENT GRAN  

 
En data 10 de novembre de 1976 l’Ajuntament de Sant Celoni i la Caja de Pensiones para la 
Vejez  y de Ahorros de Cataluña y Baleares (avui la Caixa) signaren un acord mitjançant el 
qual la Caixa es comprometé a adequar un Centre de Gent Gran que prengué el nom de 
l’Esplai, utilitzant una part de l’edifici municipal situat al carrer de Balmes 36 de Sant Celoni, i 
a fer aportacions anuals per al sosteniment del mateix. Les parts acordaren que una vegada 
transcorreguda la vigència de 30 anys del conveni, les obres i instal·lacions que havia de 
realitzar la Caixa a l’ esmentat edifici es consolidarien en favor de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
Finalitzada la vigència de dit conveni, en data 14 de març de 2007, ambdues institucions en 
signaren un nou de nou, amb l’objecte de fixar la col·laboració per continuar potenciant la 
participació i la millora de la qualitat de vida de les persones grans del municipi, i per dur a 
terme millores d’accessibilitat, funcionalitat i nous serveis a l’edifici de referència, que acull el 
casal. Aquest conveni finalitzava el 31 de desembre de 2011, i no comptava amb pròrroga 
tàcita. 
 
A l’any 2012 es va signar el tercer conveni de col·laboració amb una vigència fins al 31 de 
desembre de 2013. En aquest marc, ambdues institucions van considerar d’interès que 
l’Associació de Gent gran de l’Esplai, entitat resident del casal, s’incorporés com a signant del 
conveni, atès que l’objecte del mateix requeria, per al seu efectiu assoliment,  la implicació 
expressa de les persones concernides. Consultada l’entitat al respecte, va mostrar la seva 
disponibilitat i acceptació dels plantejaments, per a la qual cosa, s’incorporà al nou conveni. 
 
Actualment, la Fundació la Caixa,  l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de Gent gran de 
l’Esplai han iniciat novament converses per formular un quart conveni de col·laboració, amb 
l’objecte de continuar potenciant i millorant la qualitat de vida de les persones grans del 
municipi, especialment, mitjançant iniciatives que facilitin la seva incorporació al món de les 
TIC i la seva integració en tasques de participació social, basant-se en el principi de 
solidaritat i de creixement personal.  
 
Fets  
L’Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació la Caixa i de l’Associació de Gent Gran l’Esplai de 
Sant Celoni volen establir col·laboració mútua amb l’objecte de potenciar i millorar la qualitat 
de vida de les persones grans del municipi, especialment, mitjançant iniciatives que facilitin la 
seva incorporació al món de les TIC i la seva integració en tasques de participació social, 
basant-se en el principi de solidaritat i de creixement personal. 
 
L’Ajuntament presta serveis d’atenció i promoció del benestar de les persones grans, per tal 
de promoure la seva integració i participació en la societat. 
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L’Associació de Gent Gran de l’Esplai de Sant Celoni promou la formació i la dinamització de 
la gent gran, impulsant accions de participació social i voluntariat ( amb projectes socials, 
tecnològics o culturals), activitats de promoció de la salut i també de lleure. 
 
La Fundació La Caixa impulsa la promoció i l’atenció de les persones grans, mitjançant el 
desenvolupament  de programes com ara el  GENT 3.0, que proposa com a marc de 
referència per aplicar en el Casal l’Esplai de Gent gran de Sant Celoni, per al 
desenvolupament del nou conveni que es formula. El programa GENT 3.0, abasta, tres grans 
àmbits d’actuació: 
 
1.- Projectes de Formació en Tecnologies del a Informació i Comunicació 
 

a) Aproximació a les Noves Tecnologies 
b) Creació de Projectes digitals l. 
c) Creació de Projectes digitals ll. 
d) Xarxes Socials 
e) La Xarxa, en el nostre dia a dia 

 
2.- Projectes de Participació Social i Voluntariat. 
 

a) Grans lectors 
b) Acció local 
c) Activitats intergeneracionals 
d) Recursos formatiu en Tecnologies de la Informació i Comunicació 
e) Aula Oberta de la Plataforma web ActivaLament 

 
3.- Tallers de Promoció de la Salut i Benestar 

a) Grans lectors dinamitzat per professionals 
b) Despertar amb un somriure 
c) Activa’t 
d) Menys dolor, més vida 
e) Ara també 

 
Per fer possible la implementació de l’esmentat anteriorment, les institucions signants 
adopten diversos compromisos, que, en el cas de l’Ajuntament de Sant Celoni, se centren en: 
 

1. Potenciar, informar i col·laborar en el desenvolupament dels projectes de participació 
social i voluntariat. 

2. Garantir el bon ús dels equipaments per part dels usuaris. 
3. Assumir el cost del funcionament , conservació i manteniment del centre. 

 
La Fundació la Caixa, per la seva banda, es compromet a: 
 

1. Impulsar les activitats i els projectes descrits anteriorment. 
2. Proporcionar els recursos necessaris per al seu desenvolupament. 
3. Oferir les eines necessàries perquè els voluntaris puguin assolir la capacitació 

requerida per dur a terme la seva acció. 
 
L’Associació de Gent Gran de l’Esplai i l’Ajuntament de Sant Celoni es comprometen a 
prendre part activa de la Comissió de seguiment del conveni, a qui correspon: 
 

a) Definir el pla de treball i  funcions de les parts. 
b) Coordinar i fer el seguiment de les activitats previstes 
c) Presentar propostes en temes de voluntariat. 
d) Vetllar pel compliment dels termes del conveni. 
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La Fundació “la Caixa” pot instal·lar una placa identificativa que esmenti la col·laboració 
d’aquesta entitat. 
 
Conclusions 
 
Atès que l’objecte del conveni s’adiu amb els objectius de l’Ajuntament de Sant Celoni, en 
relació les accions per a la gent gran. 
 
Atès que els compromisos que ha d’assumir l’Ajuntament de Sant Celoni al respecte, són 
abastables des del punt de vista de la gestió i que les despeses que cal assumir, resten 
previstes en el pressupost municipal. 
 
Atès que els compromisos de la Fundació la Caixa, es corresponen amb la dimensió del 
conveni. 
 
Atès que el compromís de l’Associació de Gent gran de l’Esplai, és l’adequat i necessari pel 
correcte desenvolupament del conveni. 
 
Atès que des de l’àmbit de Comunitat s’informa de la idoneïtat de la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació La Caixa i l’Associació de Gent Gran l’esplai 
de Sant Celoni. 
 
A proposta de la regidora de l’àmbit de Comunitat de l’Àrea de Serveis a les Persones, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, la Fundació La 

Caixa i l’Associació de Gent Gran l’esplai de Sant Celoni, per a la promoció del benestar 
de la gent gran. 

 
2. Comunicar l’aprovació del conveni a la Fundació La Caixa i a l’Associació de Gent Gran 

l’Esplai de sant Celoni 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde,  tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’eficàcia i 

execució d’aquest acord 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, en 
dono fe. 
 
 
L’alcalde                                             Secretari accidental 
Joan Castaño Augé        Albert Puig Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


