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

DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 10/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de juliol de 2014 
Inici: 20:05 hores 
Fi: 20:20 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 municipal:       Ramon Oriol Grau     
Interventor accidental:   Joan Muntal Tarragó 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors Lechuga García      CiU  

Dani Corpas Cullet       CUP 
              Maria Carmen Montes Azcutia    ICV  
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Donar compte de llicències d’obres majors  
 
3. Classificació de les empreses presentades a la licitació del contracte del servei de jardineria 
i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni 
 
4. Aprovació de diversos expedients de contractació. 
 
5. Pròrroga de la cessió temporal d’ús a precari d’un habitatge de protecció oficial  
 
6. Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinada  
als ens locals de Catalunya. 
 
7. Correcció de la titularitat d’una finca en l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per les obres d’urbanització de la Carretera Vella. 
 
8. Aprovació de la Justificació de subvencions de diverses entitats del municipi 
 
9. Aprovació de la concessió de subvencions a diverses entitats del municipi 
 
10. Aprovació de diversos preus públics. 
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11. Aprovació de diversos convenis 
 
12. Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Sant Celoni per al projecte Ametista. 
 
13. Aprovació inicial del projecte de millora als carrers Esteve Brunell, Folch i Torres i Aribau i 
construcció d’un pas elevat al carrer Josep Maria Sert. 
  

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 DE LLICÈNCIES 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 tres llicències d’obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 
 

Data 
Exp. Nom Adreça  Concepte  

13/06/14 
OM-10/14 Decoor Inmobiliaria 

SL 
Carrer Doctor Trueta, 

36 
Canvi d’us de local 

existent per 6 
habitatges planta baixa 

30/06/14 
OM-19/14 Cristian Arroyo 

Vellalta 
Carrer de les Valls, 7 Reforma de coberta 

d’una habitatge 

02/07/14 
OM-17/14 Xavier Alfaras 

Panareda 
Ca l’Arabia del 

Montnegre 
Construcció duna bassa 

per a reg 

 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PR ESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA D’ESPAIS VERDS 
PÚBLICS DEL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 
 
En els darrers anys s’ha constatat un creixement significatiu del nombre de zones verdes al 
municipi de Sant Celoni, conseqüència de la incorporació de nous sectors urbanitzats. 
 
Per atendre les necessitats de manteniment d’aquests espais verds, des de fa anys 
l’Ajuntament de Sant Celoni ve contractant una empresa externa que s’ocupa d’aquells 
treballs difícilment assumibles amb els recursos humans i materials propis. 
 
Així, abans no finalitzés el darrer contracte, la Junta de Govern Local en sessió de 
13.03.2014 va aprovar l’expedient per a la contractació del servei de jardineria i neteja 
d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni. L’expedient inclou el Plec de 
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clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la 
contractació del servei, mitjançant licitació pel procediment obert i tramitació ordinària. 
 
S’ha publicat un anunci al Perfil del contractant del web municipal i al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona fent pública la licitació, i en el termini reglamentari s’han rebut tres 
ofertes per optar al contracte, les corresponents a: 
 

- Sifu SL 
- Fundació Acció Baix Montseny 
- Can Cet, Centre d’Inserció Socio-Laboral, SL 

 
La documentació administrativa aportada pels tres licitadors s’ha considerat correcta i les 
propostes tècniques i econòmiques s’han valorat per l’Àrea de Territori (àmbit d’Espai Públic), 
d’acord amb els criteris que s’estableixen a la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
En la valoració de les propostes econòmiques el tècnic municipal d’Espai Públic ha emès un 
informe indicant que SIFU SL realitza una baixa total respecte el preu de licitació del 49,09%, i 
que, d’acord amb l’article 85 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, incorre en baixa anormal o 
desproporcionada.  
 
A la vista d’aquest informe, la Mesa de contractació, reunida el 05.06.2014, va emetre 
dictamen en el sentit de declarar que l’oferta de SIFU SL incorria en baixa anormal o 
desproporcionada, per la qual cosa calia requerir l’empresa per a que justifiqués la seva 
oferta en els termes de l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
En el termini atorgat, la mercantil SIFU SL ha presentat la documentació que ha considerat 
adequada per justificar la seva oferta. 
 
Els serveis tècnics municipals en data 03.07.2014 han emès un informe valorant aquesta 
documentació, en el qual, entre d’altres, es diu: 
 
<< Un cop estudiat l’escrit presentat per SIFU SL es fan les següents puntualitzacions: 
 

1) A l’oferta econòmica justificativa es posa de manifest que l’empresa no tindrà 
despesa de la Seguretat Social. En el text que segueix al quadre econòmic s’apunta 
que les persones contractades que obtinguin el certificat de discapacitat superior al 
33% gaudeixen d’una bonificació del 100% de les quotes de la Seguretat Social. Per 
tant, es dedueix que tots els treballadors (oficials i peons) que formaran part del 
contracte del servei a Sant Celoni disposaran d’una discapacitat superior al 33%. 
Caldrà verificar-ho si aquesta empresa acaba sent l’adjudicatària del servei.  
 

2) A l’escrit justificatiu presentat no es comenta en cap moment quines tasques 
concretes es realitzaran amb les 3.544 hores anuals addicionals ofertades.  
 

3) A l’oferta presentada per SIFU SL (pàgina 63 - documentació sobre 2) s’ofereixen 
10.602 hores anuals, entre oficials i peons, a les quals cal sumar-hi les 3.544 hores 
anuals addicionals ofertades (sobre 3). Això fa un total de 14.146 hores. 
 
En l’escrit d’al·legació de SIFU SL (núm. registre d’entrada 2014/7284) es justifica un 
total de 11.216,76 hores anuals incloent les hores addicionals. Si es comparen els 
dos valors es detecta una diferència de 2.929,24 hores anuals no justificades.  

 
Conclusions 
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L’escrit presentat per l’empresa SIFU SL (núm. registre d’entrada 2014/7284) només justifica 
econòmicament 614,76 hores de les 3.544 hores addicionals, per tant, es considera no 
suficientment justificada l’oferta de l’empresa SIFU SL. 
 
És per això que es torna a valorar les ofertes presentades al procés en base als punts de 
valoració automàtica “13.Criteris per a l’adjudicació del contracte”, del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
1) Oferta econòmica  

• Oferta econòmica (fins a 60 punts) 
Les ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula creixent (a més baixa 
econòmica més puntuació): 
 

           1200 B 
P = --------------- 

                M  +  20 B 
essent: 

P: puntuació 
B: baixa de l’oferta en % 
M: mitjana de les baixes expressada en % 

 
Com a resultat de l’aplicació del criteri de valoració referit anteriorment, la puntuació que 
correspondria a cadascuna de les proposicions presentades per part de les empreses 
participants en la licitació és la que s’indica a la taula que es mostra a continuació. 

 

Acció8 FABM Can Cet 

Oferta econòmica (fins a 60 punts)  
  Preu licitació                              108.369,81€     
  Oferta      98.594,64 €   101.384,93 € 
  Baixa     9,02 % 6,45 % 
Puntuació     57,54 56,61 

 2) Hores addicionals  
• 2) Hores addicionals de servei que s’ofereixen gratuïtament (de 0 a 10 punts) 

Es valorarà el nombre d’hores addicionals gratuïtes que ofereixin les empreses, a 
destinar a serveis d’indole similar als previstos en aquest contracte. S’assignaran 10 
punts a l‘empresa que ofereixi el nombre més alt d’hores addicionals. Les propostes 
restants es puntuaran proporcionalment per regla de tres simple directa. Només es 
tindran en compte aquelles propostes que ofereixin un mínim de 120 hores. Aquestes 
hores no formen part del cost del contracte; el seu cost serà assumit per l'adjudicatari. 
Serà l'Ajuntament qui decideixi en quins serveis s’han d'invertir aquestes hores. 
 
Com a resultat de l’aplicació del criteri de valoració referit anteriorment, la puntuació que 
correspondria a cadascuna de les proposicions presentades per part de les empreses 
participants en la licitació és la que s’indica a la taula que es mostra a continuació 

 

Acció8 FABM Can Cet 

Hores addicionals (fins a 10 punts)  
  Hores ofertades   500  120  
Puntuació     10,00 2,40 
  

A la vista d’aquest informe, la Mesa de contractació reunida el dia 17.07.2014 ha emès el 
següent dictamen: 
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<< 1. De conformitat amb el que disposa l’article 152.4 del Reial Decret Legislatiu pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, considerar que l’oferta de 
SIFU SL no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats i, en conseqüència, excloure-la de la classificació. 
 
2. Puntuar la resta d’ofertes d’acord amb els criteris que s’indiquen a la clàusula 13 del Plec 
de clàusules administratives particulars, conforme al següent detall: 
 
Licitador Proposta 

tècnica 
(fins a 30 
punts) 

Preu 
ofertat 
(fins a 60 
punts) 

Hores 
addicionals 
(fins a 10 
punts) 

Total 

Fundació Acció Baix Montseny 26,50 punts 57,54 punts  10,00 
punts 

 94,04 
punts 

Can Cet, Centre d’Inserció 
Socio-Laboral, SL 

20,00 punts 56,61 punts  2,40 punts 79,01 punts 

 
3. Classificar en primer lloc la plica de la Fundació Acció Baix Montseny per tractar-se de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa de les presentades i, en conseqüència, proposar a la 
Junta de Govern Local que li sigui adjudicat el contracte de referència. >> 
 
La nova redacció de l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que l’òrgan de 
contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats al plec. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
notificació del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, l’assegurança de 
responsabilitat civil vigent i hagi constituït la garantia definitiva procedent. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació, concretant i fixant els termes definitius del contracte. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Excloure la plica presentada per SIFU SL en la licitació del contracte del servei de 
jardineria i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni atès que la seva 
oferta incorre en baixa anormal o desproporcionada i l’empresa no justifica suficientment les 
hores addicionals gratuïtes que ofereix a l’Ajuntament. 
 
2. Classificar les empreses presentades a la licitació del contracte, d’acord amb la valoració 
efectuada pels tècnics d’Espai Públic i segons dictamen emès per la Mesa de contractació, al 
següent tenor: 
 
Núm. Licitadors  Puntuació  
1 Fundació Acció Baix Montseny  94,04 punts 
2 Can Cet, Centre d’Inserció Socio-Laboral, SL 79,01 punts 

 
3. Requerir a la Fundació Acció Baix Montseny per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar -des de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
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constitueixi la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA 
no inclòs. 
  
4. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si és conforme, 
adjudicar el contracte de referència a la Fundació Acció Baix Montseny per la quantitat de 
98.594,64 €, IVA no inclòs (preu del servei per 1 any de contracte). 
 
5. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització del contracte administratiu. 
 
 
4. APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBR ES D’URBANITZACIÓ 
DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI, TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER 
ANSELM CLAVÉ I EL CARRER ROGER DE FLOR  
 
 
L’any 2002 l’Ajuntament de Sant Celoni va promoure la urbanització de la Carretera Vella 
d’aquesta vila, tram comprès entre els carrers Doctor Trueta i Anselm Clavé. 
 
Anys més tard és voluntat de la Corporació arranjar el tram de la Carretera Vella pendent de 
remodelació, atès que presenta una calçada i unes voreres molt deteriorades i algunes 
instal·lacions obsoletes i fora de normativa.  
 
Així, la Junta de Govern Local, en sessió de 30.01.2014, va aprovar definitivament el projecte 
tècnic d’obres d’urbanització de la Carrereta Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els 
carrers Anselm Clavé i Roger de Flor), redactat per l’Àrea municipal de Territori, amb un 
pressupost que ascendeix a la quantitat de 544.460,34 €, IVA no inclòs. 
 
El projecte aprovat contempla la renovació de les voreres i de la calçada, la substitució de la 
xarxa de clavegueram en mal estat, el semi-soterrament de part de les instal·lacions 
d’electricitat i telefonia i l’adequació de la xarxa d’aigua potable. 
 
L’Alcaldia ha ordenat l’inici d’un expedient administratiu per a la contractació de les obres 
contingudes al referit projecte tècnic, als efectes d’ordenar el tram de la Carretera Vella 
pendent d’arranjament i deixar la totalitat del vial en unes mateixes condicions de qualitat. 
  
Des de la Secretaria municipal s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir el contracte i s’ha emès informe jurídic sobre la normativa d’aplicació i el 
procediment a seguir. Segons aquest informe, atès el valor estimat del contracte, el 
procediment aplicable és el negociat amb publicitat i correspon a la Junta de Govern Local 
l’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior adjudicació del contracte.  
 
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses 
d'aquest contracte.  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat amb 
publicitat, de les obres contingudes al projecte tècnic d’urbanització de la Carrereta Vella de 
Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor), redactat per l’Àrea 
municipal de Territori.  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular la contractació 
d’aquestes obres.  
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3. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
4. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a l’eficàcia, execució, efectes i extinció del contracte. 
 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBR ES DE MILLORA DELS 
CARRERS ESTEVE BRUNELL, FOLCH I TORRAS I ARIBAU, I CONSTRUCCIÓ D’UN PAS 
ELEVAT AL CARRER JOSEP MARIA SERT 
 
Periòdicament l’Ajuntament de Sant Celoni s’ocupa del manteniment dels carrers del municipi 
sense urbanitzar, per garantir que el ferm tingui un nivell adequat de funcionalitat. 
 
Els carrers Folch i Torras, Esteve Brunell i Aribau són vials urbans sense pavimentar, amb 
només una capa de rodadura constituïda per un material disgregat. Aquests carrers 
requereixen d’un manteniment molt més intens en períodes de pluja atès que el seu fort 
pendent provoca que l’aigua arrossegui un volum important de terra que es diposita sobre 
carrers asfaltats, generant situacions de risc per a vianants i vehicles. A més, una gran 
quantitat de terra entra dins la xarxa de sanejament, provocant la seva obturació. 
  
Per millorar el ferm dels carrers Esteve Brunell, Folch i Torras i Aribau i garantir el seu bon 
estat durant un llarg període de temps, l’Àrea de Territori ha redactat un projecte tècnic per a 
l’arranjament d’aquests vials mitjançant la formació d’una capa de rodadura asfàltica, marcant 
les rasants de tot l’àmbit i conduint les aigües pluvials a un punt de desaigua adequat. Alhora 
s’aprofita l’actuació per a la realització d’un pas elevat al carrer Josep Maria Sert, a l’alçada 
del carrer Pitarra. És previst que el projecte s’aprovi inicialment en la propera sessió de la 
Junta de Govern Local. 
 
Atès que l’execució dels treballs projectats es considera necessària als efectes de reduir les 
despeses de manteniment periòdic d’aquests carrers mitjançant maquinària pesada i 
aportació de material, evitar l’acumulació de terres en les parts baixes d’aquests vials i evitar 
l’obturació d’embornals i canonades, l’Alcaldia ha ordenat l’inici d’un expedient administratiu 
per a la contractació de les referides obres, d’acord amb la normativa vigent. 
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per fer front a les 
despeses derivades del contracte. 
  
Segons informe de la Secretaria municipal, atès el valor estimat del contracte, el procediment 
aplicable és el negociat sense publicitat, havent-se de sol·licitar un mínim de tres ofertes, i 
correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’expedient de contractació, que inclou 
l’aprovació de la despesa i la posterior adjudicació del contracte. 
 
A proposta de  l'Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat 
sense publicitat, de les obres de millora dels carrers Esteve Brunell, Folch i Torras i Aribau, i 
construcció d’un pas elevat al carrer Josep Maria Sert, d’acord amb el projecte redactat per 
l’Àrea municipal de Territori. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
  
2. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix l’article 
26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a l’eficàcia, execució, efectes i extinció del contracte. 
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APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBR ES D’ADEQUACIÓ I 
MILLORA DEL CREUAMENT DEL CARRER SANTA FE AMB EL CA RRER TORRAS I 
BAGES DE SANT CELONI 
 
L’any 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar el Pla especial d’actuació per a 
l’accessibilitat del municipi de Sant Celoni, amb l’objectiu d’adaptar les vies públiques, els 
parcs i altres espais d’ús públic a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del Codi d’accessibilitat.  
 
En el transcurs dels darrers anys i en aplicació d’aquest pla, s’han vingut executant obres 
d’adequació i millora en diverses vies públiques del municipi.  
 
En aquesta línia, la Junta de Govern Local, en sessió de 26.06.2014, va aprovar inicialment el 
projecte d’adequació i millora del creuament del carrer Santa Fe amb el carrer Torras i Bages, 
redactat per l’Àrea municipal de Territori amb un pressupost d’execució de 53.770,37 €, IVA 
no inclòs. Actualment el projecte està en tràmit d’exposició pública. 
 
L’actuació projectada consisteix en l’ampliació de les voreres a dimensions que facilitin la 
mobilitat, la reparació integral del panot de les voreres, la construcció de rampes accessibles 
a totes les cruïlles i de nous passos de vianants, la realització d’una plataforma elevada que 
connecti el carrer Torras i Bages amb la vorera del davant, facilitant l’itinerari de vianants des 
de la Plaça de la Vila a la biblioteca, el desplaçament d’embornals, elements de servei o 
mobiliari urbà que impedeixin l’accessibilitat, nova senyalització horitzontal i col·locació 
d’elements físics que impedeixi els girs prohibits. 
 
Atès que l’execució dels treballs projectats es considera necessària als efectes de millorar les 
condicions d’accessibilitat i mobilitat en el creuament del carrer Santa Fe amb el carrer Torres 
i Bages, l’Alcaldia ha ordenat l’inici d’un expedient administratiu per a la contractació de les 
referides obres, d’acord amb la normativa vigent. 
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per fer front a 
les despeses derivades del contracte. 
  
Segons informe de la Secretaria municipal, atès el valor estimat del contracte, el procediment 
aplicable és el negociat sense publicitat, havent-se de sol·licitar un mínim de tres ofertes, i 
correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’expedient de contractació, que inclou 
l’aprovació de la despesa i la posterior adjudicació del contracte. 
 
A proposta de l'Alcaldia, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat 
sense publicitat, de les obres d’adequació i millora del creuament del carrer Santa Fe amb el 
carrer Torras i Bages de Sant Celoni, d’acord amb el projecte redactat per l’Àrea municipal de 
Territori. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte. 
  
2. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions i 
acords necessaris per a l’eficàcia, execució, efectes i extinció del contracte. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CESSIÓ  TEMPORAL D’US A 
PRECARI D’UN HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A UNA U NITAT DE CONVIVÈNCIA 
VALORADA PELS SERVEIS SOCIALS. 
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L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han considerat d’interès 
la col·laboració i el suport mutu en el desenvolupament dels programes socials d’habitatges 
relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció.  

En aquesta línia, es va formular una proposta d’establiment d’un conveni relatiu a la cessió 
temporal d’un habitatge de protecció oficial, propietat de l’Institut Català del Sòl i administrat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni, per 
possibilitar l’accés a un habitatge públic per part de persones en risc d’exclusió. 

Aquesta proposta es va materialitzar amb l’aprovació, per part del Ple de la Corporació en 
sessió ordinària de 31 de maig de 2012, i signatura del conveni de data 11 d’abril de 2012 de 
cessió d’un habitatge a favor de l’Ajuntament on queden regulades les condicions de l’acord. 

Per tal de poder disposar de més habitatges d’inclusió social, l’Ajuntament va sol·licitar poder 
disposar de nous habitatges en el marc del conveni esmentat i, a tal efecte, el Ple de la 
Corporació, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2012, va prendre l’acord d’aprovar 
l’Addenda primera al Conveni signat en data 11 d’abril de 2012 per a la cessió a l’Ajuntament 
de Sant Celoni d’un segon habitatge destinat a persones en risc d’exclusió.  

El juliol de 2013, es va formalitzar la cessió temporal d’us a precari un d’aquests habitatges, 
situat al carrer Lluís Companys i Jover, 3, bloc 1, 2n 1a a una família usuària del servei a 
través del corresponent contracte de cessió, el qual s’ha prorrogat fins el 17 de juliol de 2014, 
essent susceptible de nova pròrroga 

Des dels Serveis Socials Bàsics d’aquest Ajuntament es treballa, amb la família, la sortida de 
l’habitatge d’inclusió i l’accés a un altre habitatge normalitzat. 

Vist l’informe de l’Àrea de Comunitat de 7.7.2014 favorable a concedir una nova pròrroga de 
tres mesos tenint en compte que la família, a data d’avui, no ha trobat encara una alternativa 
a l’habitatge d’inclusió,  

Fonaments de dret 
 
D’acord amb el document  titulat “Requeriments i criteris per a la cessió d’habitatge s 
d’inclusió social promoguts per l’Ajuntament de San t Celoni”, aprovat per la Junta de 
Govern Local de 17.10.2013 i modificat per acord de dita junta de 26.6.2014, per tal que el 
personal tècnic municipal implicat en el programa pugui disposar de criteris objectius per 
avaluar les necessitats d’habitatge.  

A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 

1. Aprovar la pròrroga del contracte de cessió temporal d’us a precari de l’habitatge del carrer 
de Lluís Companys, 1D, 3r 3a de Sant Celoni, per un nou termini de tres mesos a comptar 
des del 17 de juliol de 2014. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb indicació dels recursos a què 
hi hagi lloc. 
 
 
6. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADHE SIÓ A LA PRÒRROGA DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA  DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A ENDESA ENERGIA SAU 
 
 
Per resolució de l’Alcaldia de 26.10.2010 l’Ajuntament de Sant Celoni es va adherir a l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. L’adhesió va ser 
renovada per resolució de l’Alcaldia de 12.12.2011. 
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En data 29.01.2013 la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
adjudicar el subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals de Catalunya membres 
del Consorci a l’empresa Endesa Energia SAU havent-se formalitzat el corresponent 
contracte administratiu en data 19.03.2013 amb una durada d’un any, des del 01.04.2013 fins 
el 31.03.2014. 
 
Posteriorment, en data 11.06.2013 la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte 
de l’Acord marc, completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 
3.1A i 6.1A.  
 
En data 28.01.2014 la Comissió Executiva ha aprovat la pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un 
termini de dotze mesos, des del 01.04.2014 al 31.03.2015, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat.  
 
En data 30.06.2014 l’Alcaldia va dictar una resolució que en la seva part dispositiva diu així: 
 
Primer.- Que el municipi de Sant Celoni prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des del 01.04.2014 al 31.03.2015, amb les 
següents condicions econòmiques: 

Terme d’energia Terme de potencia 
       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 
124,728 102,204 68,810 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 
  146,765   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     
170,272   85,693 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  124,107   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     
148,832   57,995 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules administratives particulars, 
s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin 
al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (C/ València, 231, 6a, 08007, Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 30.06.2014 per la qual el municipi de Sant Celoni 
prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci, per un termini de dotze mesos, que va 
des del 01.04.2014 al 31.03.2015, amb les condicions econòmiques que s’han transcrit. 
 
 
7. CORRECCIÓ DE LA TITULARITAT D’UNA FINCA EN L’ACO RD D’IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN 
TRAM DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI 
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.01.2014 va aprovar 
definitivament el projecte tècnic d’obres d’urbanització de la Carrereta Vella d’aquesta vila (tram 
comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor) redactat per l’Àrea municipal de 
Territori, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 658.797,01 €, IVA inclòs. 
 
El Ple municipal, en sessió de 29.04.2014 va aprovar, amb caràcter provisional, la imposició i 
ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d’urbanització del referit 
tram de la Carrereta Vella. Aquests acords van quedar elevats a definitius en data 25.06.2014, 
atès que en el termini d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació ni 
reclamació en contra. 
 
En el llistat de les finques beneficiades per les obres d’urbanització de la Carretera Vella de 
Sant Celoni consta la finca del número 126, la titularitat de la qual s’imputa al Sr. Juan Coll 
Majó i altres. 
 
Segons informe de l’arquitecte tècnic municipal de 04.07.2014, d’acord amb la informació que 
consta al Cadastre de Béns Immobles, la propietat de la finca de la Carretera Vella 126 recau 
en la Sra. Maria Mercè Coll Muntasell (amb el 100% de la nua propietat), essent el Sr. Juan 
Coll Majó usufructuari de la finca al 100%. 
 
El Ple municipal, en la referida sessió de 29.04.2014, va facultar la Junta de Govern Local per a 
la efectivitat i execució de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials als 
propietaris beneficiats per les obres d’urbanització del referit tram de la Carretera Vella i, en 
especial per a subsanar qualsevol error que es detecti i adaptar, si s'escau, la relació de 
contribuents, coeficients i quotes provisionals aprovades d’acord amb dites contingències, 
efectuar les liquidacions que corresponguin, resoldre el seu fraccionament i fixar les quotes 
definitives en funció de les mateixes i del cost definitiu de les obres. 
 
A proposta de  l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1. Corregir la titularitat de la finca de la Carretera Vella 126 de Sant Celoni en l’acord del Ple 
municipal de 29.04.2014, d’imposició i ordenació de contribucions especials per al 
finançament de les obres d’urbanització de la Carrereta Vella d’aquesta vila, de manera que 
consti com a propietària de la finca la Sra. Maria Mercè Coll Muntasell, enlloc del Sr. Juan 
Coll Majó qui n’és l’usufructuari, tal com consta al Cadastre de Béns Immobles de Sant 
Celoni. 
 
2. Notificar a la Sra. Maria Mercè Coll Muntasell la quota provisional de les contribucions 
especials que correspon a la finca de la Carretera Vella 126 de Sant Celoni, en tant que 
subjecte passiu especialment beneficiat per l’execució de les obres. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE D IVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA AL 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT CELONI. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de gener de 2014, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Patinatge Artístic Sant Celoni, una subvenció per import de 4.250.-euros, 
per portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Patinatge Artístic Sant 
Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, 
que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A vista d’aquests antecedents, a proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Patinatge Artístic Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 30 de gener de 2014. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 4.250.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 30 de gener de 2014, al Club Patinatge Artístic Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 2.125.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRES PONENT A L’ANY 2013, 
CONCEDIDA AL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT CELONI. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de desembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Club Patinatge Artístic Sant Celoni, una subvenció extraordinària per import de 
1.750.-euros, per portar a terme el projecte “Participació en els campionats d’Espanya i 
d’Europa i a la Copa de Nacions de Patinatge Artístic”. 
 
En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Club Patinatge Artístic Sant 
Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, 
que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per import superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció  
• Declaració jurada de compliment d’obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
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Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Club Patinatge Artístic Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 19 de desembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció de 1.750.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 19 de novembre de 2013, al Club Patinatge Artístic Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 875.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CONCED IDA A L’ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES AMB DISCAPACITATS DEL BAIX MONTSENT  (AFAD IS), L’ANY 2013. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de desembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, a l’Associació de Famílies amb Discapacitats del Baix Montseny (AFADIS), una 
subvenció extraordinària per import de 900.-euros, per portar a terme el projecte “Casal de 
Nadal 2013”. 

 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, l’Associació de Famílies amb 
Discapacitats del Baix Montseny (AFADIS), ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
justificació de la subvenció atorgada, que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit de Comunitat. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada per l’Associació de Famílies amb 
Discapacitats del Baix Montseny (AFADIS), corresponent a la justificació de la subvenció 
extraordinària concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de juny 
de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció extraordinària d'import 900.-euros, atorgada per 
la Junta de Govern Local en sessió del dia 19 de desembre de 2013, a l’Associació de 
Famílies amb Discapacitats del Baix Montseny (AFADIS). 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA, CORRES PONENT A L’ANY 2013, 
CONCEDIDA AL CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI. 
 
Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Centre Excursionista Sant Celoni, una subvenció extraordinària per import de 
1.510.-euros, per portar a terme el projecte “Marxa pel Montseny”. 

 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Centre Excursionista Sant 
Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, 
que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per import superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció  
• Declaració jurada de compliment d’obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat, la Junta de 
Govern Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Centre Excursionista Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció extraordinària concedida per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció de 1.510.-euros, atorgada per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Centre Excursionista Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 755.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2013, CONCEDIDA AL 
CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI. 
 

Per acord del Ple de data 23 de juliol de 2013, es va aprovar el pressupost d’aquesta Corporació 
corresponent a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució. La base 28.1 regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2013, va prendre l’acord 
d’atorgar, al Centre Excursionista Sant Celoni, una subvenció per import de 4.250.-euros, per 
portar a terme les activitats generals de l’entitat, dins la modalitat 6: Activitats esportives. 
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En el termini establert per a la justificació de subvencions, el Centre Excursionista Sant 
Celoni, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, 
que consta de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, Economia, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel Centre Excursionista Sant Celoni, 
corresponent a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 4.250.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 7 de novembre de 2013, al Centre Excursionista Sant Celoni. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 2.125.-euros, corresponent al 50% que resta pendent 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, CORRESPONENT A L’ANY 2014, CONCEDIDA AL 
CEIP SOLER DE VILARDELL. 
 

La base 28.1 del pressupost per a l’exercici 2014, regula la concessió de subvencions, les quals 
es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació pressupostària.  
 

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 5 de juny de 2014, va prendre l’acord d’atorgar, 
al CEIP Soler de Vilardell, una subvenció per import de 450,00.-euros, per portar a terme el 
projecte “La lectura ens obre el món de la imaginació i el coneixement”, dins la modalitat 1: 
Activitats de Centres educatiu i AMPES. 

En el termini establert per a la justificació de subvencions, el CEIP Soler de Vilardell, ha 
presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la justificació de la subvenció atorgada, que consta 
de la següent documentació: 
 

• Memòria de l’activitat desenvolupada 
• Factures compulsades per un valor superior a la subvenció concedida 
• Certificat d’aplicació de la subvenció 
• Declaració jurada de compliment d'obligacions amb la Seguretat Social 
• Justificació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 

Hisenda Pública 
 
Vist l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada per a la justificació de la subvenció 
atorgada, emès per l’Àrea de Cultura i Educació. 
 
A proposta de la regidora de Serveis Generals, àmbit d’Economia, per unanimitat,  la Junta 
de Govern Local ACORDA: 
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Primer.-  Acceptar la documentació presentada pel CEIP Soler de Vilardell, corresponent a la 
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 
dia 5 de juny de 2014. 
 
Segon.-  Considerar justificada la subvenció d'import 450,00.-euros, atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 5 de juny de 2014, al CEIP Soler de Vilardell. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de 225,00.-euros, corresponent al 50% que resta pendent de 
pagament de la subvenció concedida. 
 
 
9. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVER SES ENTITATS DEL 
MUNICIPI. 
 
Atorgament de subvencions a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin per 
entitats durant l’any 2014 

 
 

La base d’execució 28.1 del pressupost per a l’exercici de 2014, regula la concessió de 
subvencions, les quals es relacionen a l’esmentada base amb la corresponent consignació 
pressupostària.  
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per les entitats que es relacionen a continuació i 
dins les modalitats següents: 
 
Subvencions ordinàries 
Modalitat 1.- Activitats de centres educatius i AMP AS 
- Fundació Privada Cor de Maria 
 
Modalitat 4.- Activitats de dinamització cívica del s barris 
- AAVV Turó Mare de Déu del Puig 
 
Modalitat 6.- Activitats esportives 
- Club Petanca Sant Celoni 
 
Subvencions extraordinàries 
- AFADIS - Associació de Famílies amb Discapacitats del Baix Montseny 
- Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III 
- Club Atletisme Baix Montseny 
 
És voluntat de l'Ajuntament satisfer a les entitats el 50% de la subvenció concedida, abans de 
l’execució de l’activitat. L’únic requisit per a efectuar el pagament del primer 50% de la subvenció 
concedida serà la presentació, per part de les entitats, de la notificació de l’acceptació de la 
subvenció en els termes que els hi hagi estat atorgada, així com la presentació dels certificats 
conforme estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i amb la Seguretat Social. 

 
A proposta de la regidora d’Economia, per unanimitat, la Junta de Govern Local  ACORDA: 

 
Primer.-  Concedir subvencions a les entitats i col·lectius sense afany de lucre del municipi de 
Sant Celoni, que es relacionen a continuació, segons la base 28.1 d’execució del pressupost 
municipal, per a activitats i programes d’interès públic local que es realitzin durant l’any 2014, 
d’acord amb el següent detall: 
 
Modalitat 1.- Activitats de centres educatius I AMP AS 
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Entitat  Subvenció 2014 
Fundació Privada Cor de Maria 1.000,00.- 
 

Modalitat 4.- Activitats de dinamització cívica del s barris 

Entitat  Subvenció 2014 
AAVV Turó Mare de Déu del Puig 1.530,00.- 

 
Modalitat 6.- Activitats esportives 

Entitat  Subvenció 2014 
Club Petanca Sant Celoni 1.000,00.- 
 

Extraordinàries 

Entitat  Subvenció 2014 
AFADIS - Associació de Famílies amb Discapacitats del Baix Montseny 1.500,00.- 
Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III 530,00.- 
Club Atletisme Baix Montseny 425,00.- 
 
Segon.-  Notificar el present acord a les entitats interessades i requerir-les per tal que, en un 
termini màxim de 20 dies naturals, presentin el document d’acceptació de la subvenció en els 
termes que se’ls ha atorgat, i, com a requisit imprescindible pel cobrament del primer 50%, 
els certificats conforme estan al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb 
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Aquesta documentació s’ha de presentar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, ubicada a l’edifici municipal El Safareig, carrer Campins, 24. La 
no justificació de la subvenció corresponent a l’any 2013, suspendrà el pagament de la 
subvenció de l’any 2014. 
 
Tercer.-  Efectuar el pagament del primer 50% de les subvencions concedides a les entitats 
anteriorment relacionades i que hagin presentat la documentació requerida. 

 
 

10. APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS 
 

APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL  CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ (QUART TRIMESTRE DE 2014) 
 
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,  
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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: 

 
Cromàtica 
Dilluns, de 20.45 a 22.15 h           __________________________________107,00 € 
(de setembre de 2014 a febrer de 2015) 
 
Dibuix i pintura 
Dilluns, de 19 a 21.00 h              __________________________________82,00 € 
(de setembre de 2014 a desembre de 2015) 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER L’ABONAMENT DE LES L LOTGES  DE 
L’ENVELAT DE LA FESTA MAJOR  D’ESTIU DE LA BATLLÒRI A 2014. 
 

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es dur a terme la programació de la Festa Major  d’Estiu 
de la Batllòria 2014. 
 
Com cada any, s’instal·la un envelat per la Festa Major d’Estiu. En aquest envelat s’hi 
disposaran 18 taules amb  6 cadires respectivament , i repartides pel voltant de la pista de 
ball. Aquestes taules es llogaran als veïns i veïnes que ho vulguin.  

 

Fonaments de dret  

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis poden promoure tota classe d’activitats que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en el mateix  articulat disposa 
que els municipis exerciran en tot cas competències sobre activitats culturals. 
 
2. L’article 41 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, sempre que es tracti de serveis o activitats de 
recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o realitzin pel sector privat. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmicfinancera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els 
valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 48.1 LRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de Govern. 
Tenint en compte que la competència per a l'aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local  per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2007, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents: 
 
A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic per l’abonament de les taules i cadires disposades al voltant de la 
pista de ball de l’envelat  de la Festa Major d’estiu de la Batllòria  2014 següents: 
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� llotja 

 
Abonament pels tres dies d’una taula i sis cadires       30 € 

 

APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL SOPAR POPULAR DE LA FESTA MAJOR 
D’ESTIU DE LA BATLLÒRIA 2014. 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni es dur a terme la programació de la Festa Major  d’Estiu 
de la Batllòria 2014. 
 
Com cada any, es celebra el Sopar Popular . Per dur a terme aquesta edició es lloga el servei 
d’una empresa de càtering.  

 

Fonaments de dret  

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis poden promoure tota classe d’activitats que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i en el mateix  articulat disposa 
que els municipis exerciran en tot cas competències sobre activitats culturals. 
 
2. L’article 41 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
(LRHL) disposa que els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, sempre que es tracti de serveis o activitats de 
recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o realitzin pel sector privat. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmicfinancera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els 
valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L’article 48.1 LRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de Govern. 
Tenint en compte que la competència per a l'aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local  per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2007, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents: 
 
Vist l’informe emès per l’interventor i atès que la Festa Major d’estiu de la Batllòria és el 
principal esdeveniment cultural d’aquest nucli i la prestació d’aquest servei, programa i difusió 
de la festa, té raons socials i culturals interès públic. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, 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  2014 
següents: 
 

� tiquets 
 

tiquet venda anticipada           8 € 
 tiquet venut al mateix dia              10 € 
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APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO 
OBLIGATORI, CONTRACTAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT CEL ONI, DELS ALUMNES 
DE SECUNDÀRIA RESIDENTS A SANT CELONI DE L’INSTITUT  BAIX MONTSENY PER 
AL CURS 2014-2015. 
 
Un cop finalitzat el curs escolar 2013-2014 i abans de començar el nou curs 2014-2015, les 
famílies de l’alumnat i l’AMPA de l’Institut Baix Montseny van sol·licitar a l’Àrea de Cultura i 
educació de l’Ajuntament de Sant Celoni, fer  un estudi per tal de poder donar continuïtat al  
funcionament d’un servei de transport per als alumnes que no tenien plaça en l’autocar del 
Consell Comarcal. 
 
Un cop fet l’estudi, es va arribar a l’acord que l’Àrea de Cultura i educació de l’Ajuntament de 
Sant Celoni contractaria directament el servei de transport escolar no obligatori i el servei de 
la persona acompanyant pel curs 2014-2015. 
 
D’acord amb l’estudi realitzat, el cost del servei de transport col·lectiu des del 15 de setembre 
de 2014 al 19 de juny de 2015 és de 8.750,00 € / anual (iva inclòs) i el cost de la persona 
acompanyant és de 2.100,00 € / anual (iva inclòs). Per tant, el cost total de bus escolar per al 
curs 2014 – 2015 és de: 
 

Cost bus anual Cost acompanyant anual Cost total anual 
8.750,00 € 2.100,00 € 10.850,00 € 

Total cost servei anual amb iva inclòs  10.850,00 € 
 
La previsió d’usuaris del transport escolar de l’Institut Baix Montseny per al curs 2014 - 2015 
és de 32 alumnes. 
 
El cost del servei de transport escolar per el curs escolar 2013-2014 ha estat el següent: 
 

• 3 pagaments (1 per  trimestre) = 76,80 € / trimestre / per usuari 
 
Aquest any  per tal d’equiparar el preu del servei del transport escolar amb el servei de 
transport metropolità del municipi amb la Targeta Jove, el preu es veu incrementat, per tant el 
cost del servei de transport escolar per el curs 2014-2015, serà de 315,00 euros per persona, 
segons el detall següent: 
 

• 1r pagament fins el 31 d’octubre de 2014 (1r trimestre) = 105,00 € trimestre / usuari 
• 2n pagament fins el 30 de gener de 2015 (2n trimestre) = 105,00 € trimestre / usuari 
• 3r pagament fins el 30 d’abril de 2015 (3r trimestre) = 105,00 € trimestre / usuari 

 
Per tant, la previsió d’ingressos pels 32 alumnes que es preveu que facin ús del transport és 
de 10.080,00 €. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni assumirà la diferència entre les despeses i els ingressos 
previstos, que és de set cents setanta euros (770,00 €) per tot el curs 2014 - 2015. 
 
El servei entrarà en funcionament el dia 15 de setembre de 2014 i finalitzarà el 19 de juny de 
2015. 
 
L’Ajuntament no percep subvencions, ajuts, ingressos o recursos per aquesta finalitat d’altres 
entitats públiques o privades. 
 
L’Institut Baix Montseny està ubicat a la carretera de Campins i dista 3 km. del nucli 
municipal. Degut a les dificultats d’accedir caminant al centre educatiu que té l’alumnat de 
l’ESO, és considera socialment necessari poder disposar de transport escolar per aquest 
alumnat. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència 
pròpia dels municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar 
amb l’administració educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis 
a exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres Administracions 
públiques, en matèries, entre d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 

 
2. L’article 21.1k) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
3. Els articles 41 i següents de R. D. Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Vist l’informe emès pels tècnics de l’Àrea de Cultura i Educació, valorant favorablement 
l’aprovació dels preus públics del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
secundària residents a Sant Celoni de l’Institut Baix Montseny, per un cost de 315,00 € per 
persona i per tot el curs 2014 – 2015. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics del servei de transport escolar  no obligatori per l’alumnat de 
secundària de l’Institut Baix Montseny residents a Sant Celoni, per al curs 2014 - 2015. 

APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL MATERIAL DEL PROGR AMA PTT PER AL 
CURS 2014-2015 
 
El Departament d’Ensenyament ha publicat la “Resolució ENS/1102/2014/, de 21 de maig, 
per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015”.  

 

El Departament creu oportú establir programes de formació i inserció per als joves no ocupats 
que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, 
que hagin deixat l’educació secundària obligatòria, normalment després de cursar-ne el quart, 
sense obtenir-se el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el 
sistema educatiu, ni participin en altres accions de formació.  

 

Així mateix, el departament d’educació ha autoritzat a Sant Celoni per portar a terme aquest 
programa de formació i inserció per al curs 2014-2015. 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni amb la voluntat de donar continuïtat a la formació continuada als 
joves del municipi preveu la continuïtat d’aquest programa per al curs 2014 - 2015 al Sax 
Sala - Centre de Formació i ocupació del Baix Montseny, amb dues modalitats diferents:  
 

- Perfil d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic 
- Perfil d’auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 

 
La finalitat d’aquest programa és millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una 
qualificació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al 
llarg de la vida. 
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Per al curs 2014-2015, el cost de material dels alumnes matriculats al perfil d’auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al públic puja un import de 80,31 €. Aquest import inclou: 
 

• Dossiers Mòduls A i B 
• Estoig i agenda  

 
 
Per al curs 2014-2015, el cost de material dels alumnes matriculats al perfil d’auxiliar en 
muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas puja un import de 132,32 €. Aquest import 
inclou:  
 

• Dossiers Mòduls A i B 
• Estoig i agenda 
• Caixa d’eines 

 

Fonaments de dret 
L’article 66.3. o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71. del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
 
L’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que els ens locals poden establir preus 
públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, sempre que 
es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o 
realitzin pel sector privat. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per 
la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica i financera dels costos corresponents 
i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels 
serveis o els valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
L’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que l’establiment o modificació dels 
preus públics correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de 
Govern. 
 
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació de preus públics és de la Junta de 
Govern Local per acord del Ple municipal de data 19 de juliol de 2007, de delegació de 
competències, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per 
tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció del següent acord. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar, per al curs 2014 - 2015, els preus públics de material del programa PTT amb els 
següents imports 

 
o 80,31 € per al perfil d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic 
o 132,32 € per al perfil d’auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, 

d’aigua i gas 
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APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER UTILITZACIÓ DELS LOC ALS DE LA RECTORIA 
VELLA PER A CASAMENTS. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni realitza casaments a la Rectoria Vella. 
 
Per aquest motiu, es considera convenient establir un preu  públic per tal de que els usuaris 
dels locals de la Rectoria Vella per a casaments col.laborin en les despeses que comporta la 
utilització d’aquest espai municipal. 
 
S’estima que amb el preu públic de 100,00 euros es dona compliment a allò establert a 
l’article 44.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que el 
preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Aprovar el preu públic de 100,00 euros per utilització dels locals de la Rectoria Vella per a 
casaments. 
 

11. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ  PER AL 
MANTENIMENT DEL CAMÍ DE SANT CELONI A SANT MARTÍ DE  MONTNEGRE 
 
 
Vist l’expedient per a l’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Associació de 
propietaris finques del Montnegre i l’Ajuntament de Sant Celoni per al manteniment del camí 
de Sant Celoni a Sant Martí del Montnegre. 
 
Antecedents 
 
I- El camí que, sortint de la C-35 i tot passant per les urbanitzacions Boscos del Montnegre i 
Cal Batlle, arriba fins al veïnat de Sant Martí de Montnegre i continua cap a Hortsavinyà, en 
una llargada aproximada de 13,3 km en terme municipal de Sant Celoni, és un vial estratègic 
en l’accés al Parc natural del Montnegre i el Corredor que connecta, a més, amb altres 
camins importants de la xarxa viària que porten a Vallgorguina, Tordera i Calella. Es tracta 
d’un camí inclòs a la xarxa viària principal del Pla Bàsic Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals i també a la xarxa d’infraestructures viàries del Parc. Dóna accés a bona part del 
massís de Montnegre, especialment a masies disseminades dels veïnats de Vilardell i Sant 
Martí de Montnegre, alhora que permet la circulació i pas de persones usuàries en les 
diverses modalitats d’excursionisme, cacera, esports, naturalisme..., així com pels serveis i 
activitats econòmiques associades al manteniment i vitalitat de l’espai natural. A més, el 
conjunt de Sant Martí de Montnegre forma part de la xarxa d’equipaments que defineix 
normativament el Pla especial.  
 
II- Tot això atorga a aquest camí el caràcter d’eix viari principal, que cal mantenir en un 
correcte estat de transitabilitat per tal de garantir l’accés dels propietaris a les seves finques, 
les tasques de vigilància i prevenció d’incendis, guarderia i pas de visitants. 
 
III- L’Associació de propietaris finques del Montnegre té encomanada la gestió per part dels 
titulars registrals d’aquest camí. En aquest sentit, l’entitat s’ha ocupat, durant aquests darrers 
anys, del manteniment del vial amb recursos propis i, també, amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Celoni i de la Diputació de Barcelona, que entenen el camí com d’especial interès per 
la mobilitat dins el municipi i dins el parc. 
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IV- La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió i 
promoció del Pla especial del Montnegre i el Corredor.  
 
V- Per tal de ratificar la col·laboració que ja s’ha iniciat entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de propietaris finques del Montnegre, la Diputació 
de Barcelona ha proposat la signatura d’un conveni específic de cooperació que té com a 
objectiu genèric garantir el correcte i permanent  manteniment del camí de Montnegre, des 
del seu inici a la carretera C-35 fins al final de terme pel camí d’Hortsavinyà. Aquest conveni 
concreta els compromisos de cadascuna de les parts, que es resumeixen així: 
 
VI- El conveni estableix en el seu pacte segon els compromisos de les parts: 
 
La Diputació de Barcelona pren al seu càrrec i d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries, la realització, com a mínim, d’un repàs anual amb motoanivelladora 
(reperfilat de la rasant i les cunetes) amb aportacions puntuals d’àrids (estesa i compactació) 
del tram que va des de la cruïlla amb el camí de can Rusques fins a Sant Martí de Montnegre 
i final de terme municipal. També retirarà arbres caiguts o inclinats i farà estassada periòdica 
dels marges en una amplada de 1,5 m a cada vora del camí. Màxim 5.000 € anuals pels 
conceptes esmentats. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, amb càrrec al seu pressupost de manteniment de vies no 
urbanes, assumirà la gestió i despesa corresponent a les actuacions d’anivellat i obres 
necessàries per al manteniment adequat del camí en el tram des de la carretera C-35 fins a la 
cruïlla del camí de can Rusques. Màxim 2.500 € anuals segons disponibilitats 
pressupostàries. 
 
L’Associació de propietaris finques del Montnegre pren al seu càrrec la realització 
d’inversions en passos d’aigua, aportacions extraordinàries d’àrids i treballs de reforç de 
talussos, d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària. Així mateix, autoritza l’execució 
de les obres objecte d’aquest conveni, així com el pas de la canonada de connexió de les 
aigües residuals de les urbanitzacions de Vilardelll a l’EDAR de Sant Celoni en aquelles parts 
del camí on coincideixi aquesta obra. 
 
VII- El conveni estableix la constitució d’una comissió paritària de seguiment del conveni, 
formada per un representant de la Diputació de Barcelona, un de l’Ajuntament de Sant Celoni 
i un de l’Associació de propietaris, per vetllar pel compliment dels compromisos de les parts 
assumits en aquest conveni, fer el seguiment de les actuacions que es deriven, avaluar els 
resultats i debatre sobre qüestions d’interès comú. 
 
VII- La tècnica municipal ha emès informe el dia 15.07.2014 envers el referit conveni on 
indica que el sosteniment del manteniment compartit és coherent malgrat la propietat privada 
del vial, atès el seu caràcter d’ús públic, l’alta freqüentació de la ciutadania per accedir al 
gaudi de l’espai natural protegit i la disposició de la propietat de facilitar aquests usos oberts 
sense altra contraprestació. 
 
I que els compromisos que figuren en el conveni asseguren efectivament una millor 
coordinació per al correcte manteniment del vial de referència. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ja ha tingut aquesta despesa en els darrers anys i es preveu 
atendre-la amb la partida 05.150A0.210. 
 
La vigència plantejada, fins a 31 de desembre de 2015, prorrogable per a períodes d’un any a 
partir d’aquesta data, es considerada per la tècnica municipal adequada a la finalitat del 
conveni i informa favorablement l’aprovació del conveni específic de cooperació i 
col·laboració a formalitzar amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni i 
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l’Associació de propietaris finques del Montnegre per al manteniment del camí de Sant Celoni 
a Sant Martí de Montnegre. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el conveni a signar entre la Diputació de Barcelona l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació de propietaris finques del Montnegre per al manteniment del camí de Sant Celoni 
a Sant Martí de Montnegre. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Associació de propietaris finques 
del Montnegre per al seu coneixement i als efectes de la signatura del conveni. 
 
3. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA SUBVENCIÓ I COL·LABO RACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ESCOLA BRESSOL ASSO CIACIÓ EDUCATIVA 
AURÓ -ESCOLA PASCUAL- EN L’ESTABLIMENT DE LES CONDI CIONS QUE HAN 
D’ORDENAR LA RESERVA DE CINC PLACES ESCOLARS DE 0 –  3 ANYS, PER A 
INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER  AL CURS 2014 – 
2015. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni garantir la integració d’alumnat de necessitats 
educatives específiques de 0 – 3 anys,  tant a l’escola bressol municipal com a les escoles 
bressol privades del municipi. Poder garantir que aquest alumnat estigui escolaritzat dels 0 
als 3 anys és la clau per garantir la igualtat d’oportunitats, per a superar les desigualtats i per 
a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. Aquesta aposta comença ja al primer cicle 
d’educació infantil (0 a 3 anys) quan un adequat desenvolupament de les capacitats de 
l’infant és clau en relació amb el seu procés d’aprenentatge.  
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció en relació a l’article 217 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat 
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu article 18, estipula que 
es considera alumnat amb necessitats educatives específiques, a l’efecte de la seva admissió 
en els centre, el que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixi una atenció 
educativa específica, el de nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la seva 
competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics requereixi una atenció 
educativa específica, i aquell que té necessitats educatives especials, és a dir, l’alumnat 
afectat per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesta trastorns greus de 
la personalitat o de conducta, o malalties degeneratives greus.  
 
Aquest mateix decret, en el seu article 19, estipula que la integració de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, i, consegüentment, la cohesió social, s’afavoreixen 
mitjançant l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat. 
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El Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies d’intervenció, entre d’altres, per 
promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la llengua catalana com a llengua 
vehicular; és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els infants mitjançant 
la incorporació als centres educatius de tot l’alumnat, la distribució equilibrada de l’alumnat, la 
prevenció i tractament de l’absentisme escolar i la prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació en l’escolarització (gènere, cultura, condició...). 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van 
signar conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer 
de 2006. Aquest conveni s’ha anat prorrogant mitjançant addenda fins al curs 2011 – 2012. 
En data 20 de setembre de 2012 es va signar un nou conveni de col·laboració amb efectes 
des de l’inici del curs 2012-2013 i, fins l’acabament del curs 2014-2015. 
 
 
L’Ordenança General Reguladora per a la Concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni indica a l’article 10.1 d) que “Amb caràcter excepcional aquelles altres 
subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública”, i en l’article 10.2 
indica: “Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni”. En el corresponent 
conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran, a més del beneficiari i 
quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.” 
 
Vist l’expedient instruït referent al conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i l’escola bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l’establiment 
de les condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolars de 0 – 3 anys, per a 
infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2014 – 2015. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i l’escola bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolars de 0 – 3 anys, per a infants 
amb necessitats educatives específiques per al curs 2014 – 2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual -. 
 

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN TAMENT DE SANT 
CELONI I LA LLAR D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AUR Ó –ESCOLA PASCUAL-, 
PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORD ENAR LA GESTIÓ 
D’AJUTS SOCIALS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS ESCOLARI TZATS AL 1R CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES BRESSOL DE SANT CELO NI PER EL CURS 2014-
2015. 
  
Que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
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Que d’acord amb l’article 56 de la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, l'educació infantil té 
com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers 
anys de vida a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes 
discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural. 

L'etapa d'educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els 
zero i els tres anys d'edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis 
anys d'edat. 

L’Ajuntament compartint el principi d’equitat i igualtat d’oportunitat va aprovar les bases 
d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 
d’abril de 2011 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dimarts, 24 de 
maig de 2011. La Junta de Govern Local  de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar la modificació 
de les esmentades bases en data, 14 de març de 2013 (publicada al BOPB el divendres 5 d’abril de 
2013) i 3 d’abril de 2014 (publicada al BOPB el dimecres 23 d’abril de 2014). 

La Junta de Govern Local de 13 de març de 2014 va aprovar  la convocatòria de les indicades 
bases, per a l’any 2014 i el curs 2014-2015 (publicada al BOPB el dimecres 23 d’abril de 2014), 
entre les que trobem els ajuts adreçats a les famílies amb infants escolaritzats al primer cicle 
d’educació infantil a les escoles bressols privades i pública de Sant Celoni, amb l’objectiu de minorar 
la quota mensual des de l’inici fins a final del curs 2014-2015. 

Atès que l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van signar 
conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer de 2006. 
Aquest conveni s’ha anat prorrogant mitjançant addenda fins el curs 2011-2012. En data 20 de 
setembre de 2012 es va signar un nou conveni de col·laboració amb efectes des de l’inici del curs 
2012-2013 i, fins l’acabament del curs 2014-2015. 

Atès que per al curs 2014 - 2015 el municipi de Sant Celoni disposarà de 3 escoles bressols 
autoritzades, una pública i les altres dues privades. 

Atès que la llar d’infants Associació Educativa Auró –Escola Pascual- forma part del Pla Educatiu 
d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament per fomentar la cohesió 
social i igualtat d’oportunitats. 

Atès que una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la llengua catalana 
com a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de l’alumnat des de la 
primera infància. 

Als efectes escaients la llar d’infants Associació Educativa Auró –Escola Pascual-  declara que, 
d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, compleixen els requisits per obtenir la condició de entitat 
col·laboradora dels ajuts objecte d’aquest conveni i accepta les obligacions establertes en dita Llei 

Les bases dels ajuts estipulen que aquests es concedeixen a l’infant escolaritzat. Alhora el sol·licitant 
de l’ajut autoritza a la llar d’infants  a cobrar en nom del beneficiari el seu import i aplicar una 
minoració pel mateix import a la quota mensual. 

L’import màxim dels ajuts, per a totes les persones beneficiàries, per al curs 2014-2015, és 
de quinze mil euros (15.000,00 €). Dels quals sis mil euros (6.000,00 €) corresponen al 
pressupost municipal per a l’any 2014 i nou mil euros (9.000,00 €) al pressupost municipal de 
l’any 2015, ambdós amb càrrec a la partida pressupostària 07 324E0 480. 

 
Fonaments de dret 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya  
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• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 
• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació  
• Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat 

als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
• Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant 

Celoni 
• Bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 

d’abril de 2011 (BOPB, 24 de maig de 2011) modificades per la Junta de Govern Local del 14 de 
març de 2013 (BOPB, 5 d’abril de 2013) i 3 d’abril de 2014 (BOPB, 23 d’abril de 2014). 

Vist l’informe emès al respecte per els tècnics de l’àmbit d’Educació de l’Àrea de Cultura. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar 
d’infants Associació Educativa Auró –Escola Pascual- en l’establiment de les condicions que 
han d’ordenar la gestió d’ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle 
d’educació infantil per al curs 2014-2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Educativa Auró –Escola Pascual-.  

 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA SUBVENCIÓ I COL·LABO RACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ESCOLA BRESSOL L’AS SOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA LA CASETA DEL BOSC EN L’ESTABLIMENT DE L ES CONDICIONS QUE 
HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE CINC PLACES ESCOLARS DE  0 – 3 ANYS, PER A 
INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER  AL CURS 2014 – 
2015. 
 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni garantir la integració d’alumnat de necessitats 
educatives específiques de 0 – 3 anys,  tant a l’escola bressol municipal com a les escoles 
bressol privades del municipi. Poder garantir que aquest alumnat estigui escolaritzat dels 0 
als 3 anys és la clau per garantir la igualtat d’oportunitats, per a superar les desigualtats i per 
a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. Aquesta aposta comença ja al primer cicle 
d’educació infantil (0 a 3 anys) quan un adequat desenvolupament de les capacitats de 
l’infant és clau en relació amb el seu procés d’aprenentatge.  
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció en relació a l’article 217 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
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El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat 
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu article 18, estipula que 
es considera alumnat amb necessitats educatives específiques, a l’efecte de la seva admissió 
en els centre, el que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixi una atenció 
educativa específica, el de nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la seva 
competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics requereixi una atenció 
educativa específica, i aquell que té necessitats educatives especials, és a dir, l’alumnat 
afectat per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesta trastorns greus de 
la personalitat o de conducta, o malalties degeneratives greus.  
 
Aquest mateix decret, en el seu article 19, estipula que la integració de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, i, consegüentment, la cohesió social, s’afavoreixen 
mitjançant l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat. 
 
El Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies d’intervenció, entre d’altres, per 
promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la llengua catalana com a llengua 
vehicular; és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els infants mitjançant 
la incorporació als centres educatius de tot l’alumnat, la distribució equilibrada de l’alumnat, la 
prevenció i tractament de l’absentisme escolar i la prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació en l’escolarització (gènere, cultura, condició...). 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van 
signar conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer 
de 2006. Aquest conveni s’ha anat prorrogant mitjançant addenda fins al curs 2011 – 2012. 
En data 20 de setembre de 2012 es va signar un nou conveni de col·laboració amb efectes 
des de l’inici del curs 2012-2013 i, fins l’acabament del curs 2014-2015. 
 
L’Ordenança General Reguladora per a la Concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni indica a l’article 10.1 d) que “Amb caràcter excepcional aquelles altres 
subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública”, i en l’article 10.2 
indica: “Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni”. En el corresponent 
conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran, a més del beneficiari i 
quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.” 
 
Vist l’expedient instruït referent al conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i l’escola bressol Associació Pedagògica La Caseta del Bosc en l’establiment 
de les condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolars de 0 – 3 anys, per a 
infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2014 – 2015. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r. Aprovar el text del conveni per a la subvenció i col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i la llar d’infants Associació Pedagògica La Caseta del Bosc en l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la reserva de cinc places escolars de 0 – 3 anys, per a infants 
amb necessitats educatives específiques per al curs 2014 – 2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Pedagògica La Caseta del Bosc.  
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN TAMENT DE SANT 
CELONI I LA LLAR D’INFANTS ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA  CASETA DEL BOSC, 
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PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORD ENAR LA GESTIÓ 
D’AJUTS SOCIALS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS ESCOLARI TZATS AL 1R CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES BRESSOL DE SANT CELO NI PER EL CURS 2014 
- 2015. 
  
Que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 

Que d’acord amb l’article 56 de la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, l'educació infantil té 
com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers 
anys de vida a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes 
discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural. 

L'etapa d'educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els 
zero i els tres anys d'edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis 
anys d'edat. 

L’Ajuntament compartint el principi d’equitat i igualtat d’oportunitat va aprovar les bases 
d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 
d’abril de 2011 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dimarts, 24 de 
maig de 2011. La Junta de Govern Local  de l’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar la modificació 
de les esmentades bases en data, 14 de març de 2013 (publicada al BOPB el divendres 5 d’abril de 
2013) i 3 d’abril de 2014 (publicada al BOPB el dimecres 23 d’abril de 2014). 

La Junta de Govern Local de 13 de març de 2014 va aprovar  la convocatòria de les indicades 
bases, per a l’any 2014 i el curs 2014-2015 (publicada al BOPB el dimecres 23 d’abril de 2014), 
entre les que trobem els ajuts adreçats a les famílies amb infants escolaritzats al primer cicle 
d’educació infantil a les escoles bressols privades i pública de Sant Celoni, amb l’objectiu de minorar 
la quota mensual des de l’inici fins a final del curs 2014-2015. 

Atès que l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van signar 
conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer de 2006. 
Aquest conveni s’ha anat prorrogant mitjançant addenda fins el curs 2011-2012. En data 20 de 
setembre de 2012 es va signar un nou conveni de col·laboració amb efectes des de l’inici del curs 
2012-2013 i, fins l’acabament del curs 2014-2015. 

Atès que per al curs 2014 - 2015 el municipi de Sant Celoni disposarà de 3 escoles bressols 
autoritzades, una pública i les altres dues privades. 

Atès que la llar d’infants Associació Pedagògica La Caseta del Bosc forma part del Pla Educatiu 
d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament per fomentar la cohesió 
social i igualtat d’oportunitats. 

Atès que una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la llengua catalana 
com a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de l’alumnat des de la 
primera infància. 

Als efectes escaients la llar d’infants Associació Pedagògica La Caseta del Bosc declara que, 
d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, compleixen els requisits per obtenir la condició de entitat 
col·laboradora dels ajuts objecte d’aquest conveni i accepta les obligacions establertes en dita Llei. 
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Les bases dels ajuts estipulen que aquests es concedeixen a l’infant escolaritzat. Alhora el sol·licitant 
de l’ajut autoritza a la llar d’infants  a cobrar en nom del beneficiari el seu import i aplicar una 
minoració pel mateix import a la quota mensual. 

L’import màxim dels ajuts, per a totes les persones beneficiàries, per al curs 2014-2015, és 
de quinze mil euros (15.000,00 €). Dels quals sis mil euros (6.000,00 €) corresponen al 
pressupost municipal per a l’any 2014 i nou mil euros (9.000,00 €) al pressupost municipal de 
l’any 2015, ambdós amb càrrec a la partida pressupostària 07 324E0 480. 

 
Fonaments de dret 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya  
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 
• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació  
• Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat 

als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
• Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant 

Celoni 
• Bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aprovades per la Junta de Govern Local de 13 

d’abril de 2011 (BOPB, 24 de maig de 2011) modificades per la Junta de Govern Local del 14 de 
març de 2013 (BOPB, 5 d’abril de 2013) i 3 d’abril de 2014 (BOPB, 23 d’abril de 2014). 

Vist l’informe emès al respecte per els tècnics de l’àmbit d’Educació de l’Àrea de Cultura. 
 
A proposta de la regidora de l’Àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la llar 
d’infants Associació Pedagògica La Caseta del Bosc en l’establiment de les condicions que 
han d’ordenar la gestió d’ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle 
d’educació infantil per al curs 2014 - 2015. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord a l’Associació Pedagògica La Caseta del Bosc.  
 

 
12. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT CE LONI PER AL 
PEROJECTE AMETISTA 

Addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Sant Celoni per al projecte Ametista d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’eso de l’Institut Baix Montseny. Cursos 
2014 – 2015 i 2015 – 2016. 

 
Fets 
 
Des de fa 14 cursos, el Departament d’Ensenyament ha dotat l’Institut Baix Montseny del 
Projecte Ametista d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del 
municipi al segon cicle de l’ESO. 
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L’Ajuntament de Sant Celoni, conscient que hi ha alumnes amb dificultat d’aprenentatge i 
amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, vol donar 
suport a l’Institut Baix Montseny col·laborant en el projecte Ametista, per tal de donar una 
resposta a les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes amb la finalitat de 
facilitar la seva integració escolar, social i laboral. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa dels recursos tècnics adient per a col·laborar amb 
l’Institut Baix Montseny en el funcionament del projecte ametista. 
 
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Sant Celoni consideren molt 
positiva l’experiència duta a terme en el marc del projecte “Ametista” i continuen interessats 
en optimitzar els recursos disponibles al municipi de Sant Celoni per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  
 
Atès que en data 30 de novembre de 1999, el Departament d’Ensenyament i Universitats i 
l’Ajuntament de Sant Celoni van signar un conveni de col·laboració en matèria d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari del municipi, el qual va ser 
prorrogat en data 26 de setembre de 2000, per al curs 2000-2001, el 2 d’abril de 2002, es va 
signar un nou conveni amb el mateix objecte, amb vigència durant el curs 2001-2002 que va 
ser prorrogat per al curs 2002 – 2003 i per al curs 2003 – 2004, i, el 15 de desembre de 2004 
es va signar un nou conveni per als cursos acadèmics 2004 – 2005 i 2005 – 2006, prorrogat 
els cursos 2006 – 2007 i 2007 – 2008. El 12 de gener de 2009 es va signar un nou conveni  
de col·laboració amb el mateix objectiu, i que ha estat vigent durant els cursos acadèmics 
2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. 
 
En data 1 de juliol de 2014 es va trametre per part del Departament d’Ensenyament 
l’esborrany de l’addenda per la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni per al projecte Ametista d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’ESO de l’Institut 
Baix Montseny. Cursos 2014 -  2015 i 2015 – 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels 
municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració 
educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats 
complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
 
L’article 14.1 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, estableix que el Departament 
d’Ensenyament podrà autoritzar programes de diversificació curricular que comportin una 
organització curricular i un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè 
comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els 
centres organitzen altres activitats que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que 
requereixen una organització diferent. 
 
En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació i signatura de l’addenda del conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni per al projecte Ametista 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle 
de l’ESO de l’Institut Baix Montseny. Cursos 2014 – 2015 i 2015 – 2016. 
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A proposta de la regidora de l’àrea de Cultura, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
1r. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per al projecte Ametista d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’ESO de l’Institut Baix Montseny. 
Cursos 2014 – 2015 i 2015 – 2016. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
 
 
13. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA ALS C ARRERS ESTEVE 
BRUNELL, FOLCH I TORRES I ARIBAU, I CONSTRUCCÓ D’UN  PAS ELEVAT AL 
CARRER JOSEP MARIA SERT 
 
S’ha redactat el projecte amb objecte de definir els treballs necessaris per a la millora dels 
carrers Esteve Brunell, Folch i Torres i Aribau. 
 
Els carrers Esteve Brunell, Folch i Torres i Aribau son vials urbans amb una capa de rodadura 
constituïda per material disgregat que requereixen d’un manteniment periòdic molt més intens 
en períodes de fortes pluges agreujat pel fort pendent dels carrers. 
 
Per garantir la funcionalitat i el bon estat dels carrers per un llarg període de temps es vol 
portar a terme el seu arranjament amb una capa de rodadura formada per una capa d’asfalt. 
 
S’aprofitarà l’actuació per realitzar un pas elevat al carrer Josep Maria Sert, a l’alçada del 
carrer Pitarra. 
 
L’actuació consisteix en el rebaix, reperfilat, aportació de material, regat i compactat del 
paviment, formació de cuneta i formació d’una capa superficial d’asfalt a més de la realització 
de pas elevat, amb un pressupost total de 129.948,19 euros IVA inclòs. 
 
Fonaments de dret 
 
El referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries i li és d’aplicació l’article 234 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès allò assenyalat a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya respecte als projectes d’obres. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer- Aprovar inicialment el projecte de millora als carrers Esteve Brunell, Folch i Torres i 
Aribau i la construcció de pas elevat al carrer Josep Maria Sert de Sant Celoni redactat pels 
serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució de 129.948,19 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. 
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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 
Joan Castaño Augé       Ramon Oriol Grau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


