
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2018 
 
 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 04/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 de febrer de 2018 
Inici:  20:04 hores 
Fi:      20:20hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Raül García Ramírez CiU 
 Mª Helena Lagarda Planas CiU   
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:  Sònia López Martínez 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Míriam Teruel Navarro   PSC-CP 
 Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 
 

Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
  Laura Costa Olivé   CiU 

     
Ordre del dia: 
 
        
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de gener i 
de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 6 de febrer de 2018. 

  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de revisió i 
manteniment del rocòdrom del pavelló d'esports " Sot de les Granotes" i de 
les escales d'evacuació i les grades motoritzades del pavelló d'esports "11 de 
setembre". 
 

4. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de manteniment 
i revisió dels sistemes de climatització instal·lats en equipaments municipals. 



 

 
5. Declarar deserta la licitació del contracte per al subministrament de 

biocombustible per a les calderes de biomasa de dos equipaments 
municipals.  
 

6. Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei de recollida, 
acolliment i assistència d'animals de companyia abandonats al municipi de 
Sant Celoni.  
 

7. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 
per a la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d'animals de 
companyia abandonats al municipi de Sant Celoni. 
 

8. Retorn, si escau, de les garanties definitiva i complementària dipositades amb 
motiu del contracte per a l'execució de les obres d'arranjament de les 
mesures correctores contra incendis a la Cambra agrària. 
 

9. Aprovació del conveni de col·laboració de l'administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament amb l'Ajuntament de 
Sant Celoni en matèria de Serveis educatius durant l'any 2018. 
 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Celoni  per a la inclusió de personal de l'ens local com a 
docents ocasionals de les accions formatives organitzades per la Diputació de 
Barcelona. 
 

11. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la propietat de la 
finca situada al marge esquerre del Pertegàs ( zona de Can Sagristà), per a la 
creació i execució d'un acord de custòdia del territori per a l'ús públic, la 
plantació d'arbres descendents d'arbres monumentals i la conservació del 
patrimoni en aquesta finca. 

   
    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 les actes de les dues sessions anteriors, les quals s'han distribuït per correu 
electrònic. Al no formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de les referides 
actes.  
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de quatre llicències d’obres majors 
atorgades des de l’última sessió: 



 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

24.01.2018 
OM-31/17   Reforma per habilitació 

local al c/ Major 

25.01.2018 
OM- 41/16   Construcció de cobert en 

nau industrial 

05.02.2018 
I-98/17   Divisió horitzontal 

05.02.2018 
I-67/17   Divisió horitzontal 

 
3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE REVISIÓ I 
MANTENIMENT DEL ROCÒDROM DEL PAVELLÓ D'ESPORTS "SOT DE LES GRANOTES" 
I DE LES ESCALES D'EVACUACIÓ I LES GRADES MOTORITZADES DEL PAVELLÓ 
D'ESPORTS " 11 DE SETEMBRE"  
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, per lots, del servei de revisió i manteniment del 
rocòdrom del pavelló “Sot de les granotes” i de les escales d’evacuació i les grades 
motoritzades del pavelló “11 de setembre”, mitjançant licitació pel procediment obert i aplicació 
de les mesures de gestió eficient en la tramitació que preveu l’article 8 del Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci a la 
Plataforma de contractació pública de Catalunya.  
 
4. Autoritzar la despesa de 1.425 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 07 342 F0 212 
(Edificis i altres construccions) i la despesa de 1.400 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 
07 342 C0 212 (Edificis i altres construccions) del pressupost de la Corporació prorrogat per a 
2018, quedant supeditada l’aprovació de la despesa per a la resta d’exercicis a l’existència de 
crèdit en els pressuposts corresponents. 
       
4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
REVISIÓ DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ INSTAL·LATS EN EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment i revisió dels sistemes de 
climatització instal·lats en equipaments municipals, mitjançant licitació pel procediment obert i 
aplicació de les mesures de gestió eficient en la tramitació que preveu l’article 8 del Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci a la 
Plataforma de contractació pública de Catalunya.  
 
4. Autoritzar la despesa de 15.511,47 €, IVA inclòs, a les aplicacions pressupostàries i amb el 
desglòs que s’indica a continuació, del pressupost de la Corporació prorrogat per a 2018: 
 
 



 

Orgànica Programa Econòmica 
Import anual 

(€, IVA 
exclòs) 

Import 2018 
(€, IVA inclòs) 

01 920E0 213 1.264,80     1.530,41    
01 925A0 213 306,00    370,26    
02 231A0 213 204,00    246,84    
02 231A0 213 204,00    246,84    
02 330A0 213 1.003,00     1.213,63    
04 231A0 213 204,00    246,84    
05 150A0 213 1.439,90    1.742,28    
06 430C0 213 1.975,40    2.390,23    
06 491B0 213 1.003,00    1.213,63    
07 323D0 213 2.619,00    3.168,99    
07 326C0 213 794,30    961,10    
07 330B0 213 544,00    658,24    
07 3321A 213 799,00    966,79    
07 342C0 213 51,00    61,71    
07 342D0 213 153,00    185,13    
07 342F0 213 153,00    185,13    
08 132A0 213  51,00    61,71    
07 342E0 213 51,00    61,71    

      12.819,40     15.511,47    
 
5. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT 
DE BIOCOMBUSTIBLE PER A LES CALDERES DE BIOMASSA DE DOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
 
1. Entendre que els cinc licitadors que optaven al contracte per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de biomassa de dos equipaments municipals han retirat la 
seva oferta; en el cas d’Energia Verda del Solsonès SL i de l’Associació de Propietaris del 
Montnegre i del Corredor perquè així ho han manifestat explícitament per escrit; i en el cas de 
Tridefus SLU, J. Famadas SLU i Manzano Arbúcies SL perquè, d’acord, amb l’article 151 del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, han deixat transcórrer el termini de 10 dies 
hàbils que se’ls va atorgar sense presentar la documentació que s’indica a la clàusula 16 del 
Plec de clàusules administratives particulars, necessària per ser declarats adjudicataris del 
contracte. 
 
2. Declarar deserta la licitació convocada per aquesta Corporació, mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local de 20.07.2017, per contractar el subministrament de biocombustible per a les 
calderes de biomassa de dos equipaments municipals. 
 
3. Iniciar un nou procediment de licitació, prèvia revisió, si s’escau, del Plec de prescripcions 
tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars, als efectes de facilitar la  
concurrència de licitadors i atès que subsisteix la necessitat de disposar d’un subministrador de 
biocombustible per a les calderes de biomassa de les escoles Josep Pallerola i Soler de 
Vilardell. 
 
6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA  PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
ACOLLIMENT I ASSISTÈNCIA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS AL MUNICIPI 
DE SANT CELONI  
 
1. Adjudicar a la mercantil Can Clarens SL, amb NIF B-61.958.906, el contracte per a la 
prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats al 
municipi de Sant Celoni, per la quantitat de 103.610 €, IVA no inclòs (preu estimat pels 2 anys 



 

de durada del contracte), d’acord amb el quadre de preus unitaris que figura a la seva oferta 
presentada a la licitació del contracte i que tindrà caràcter contractual. 
 
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de la Plataforma de 
contractació pública de  Catalunya i al Butlletí oficial de la provincia de Barcelona. 
 
4. Disposar la despesa de 52.236,71 €, IVA inclòs, corresponent als mesos de març a 
desembre de 2018 a l’aplicació pressupostària 05.311B0.22799 (Altres treballs realitzats per 
altres empreses i professionals) del pressupost de la Corporació prorrogat per a 2018, quedant 
supeditada la disposició de la resta de la despesa (62.684,05 € per a l’any 2019  i 10.447,34 € 
per a 2020, quantitats amb IVA inclòs) a l’existència de crèdit en els pressuposts 
corresponents. 
 
5. Notificar aquests acords al licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar. 

 
7. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIMENT I ASSISTÈNCIA 
D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS AL MUNICIPI DE SANT CELONI  
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 4.828 € dipositada en metàl·lic per Can Clarens SL, 
amb NIF B-61.958.906, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a 
la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats 
al municipi. 
  
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benetès que per fer efectiva la devolució haurà de lliurar a la Tresoreria municipal el full de dades 
del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons model conformat per l’entitat bancària 
(http://www.santceloni.cat/dadescreditor). 
 
8. RETORN DE LES GARANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA DIPOSITADES AMB 
MOTIU DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE LES 
MESURES CORRECTORES CONTRA INCENDIS A LA CAMBRA AGRÀRIA  
 
1. Retornar les garanties definitiva i complementària d’imports 3.123,09 € i 88,96, dipositades 
en metàl·lic per Muntatges Elèctrics Cogar SL, amb NIF B-60.984.531, amb motiu del contracte 
signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució de les obres d’arranjament de les 
mesures correctores contra incendis a l’edifici de la Cambra Agrària de Sant Celoni. 
  
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benetès que per fer efectiva la devolució haurà de lliurar a la Tresoreria municipal el full de dades 
del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons model conformat per l’entitat bancària 
(http://www.santceloni.cat/dadescreditor). 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT AMB 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS DURANT L'ANY 
2018  

1. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria 
de Serveis Educatius per l'any 2018. 

 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor
http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 

2. Un cop es produeixi la liquidació, l'ingrès s'haurà d'imputar a l'aplicació pressupostària 
45033, Manteniment dels Serveis Educatius. 

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

 
4. Trametre el conveni degudament signat i segellat i notificar aquest acord al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  I  L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONAL DE 
L'ENS LOCAL COM A DOCENTS OCASIONALS DE LES ACCIONS FORMATIVES 
ORGANITZADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
1.  Aprovar el conveni de col·laboració entre i l’Ajuntament de Sant Celoni la Diputació de 
Barcelona, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI  A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONAL DE L'ENS LOCAL COM A 
DOCENTS OCASIONALS DE LES ACCIONS FORMATIVES ORGANITZADES PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta de la Corporació, l’Excma. Sra. 
facultada, d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm.3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 
2016, i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de 
setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017, i publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2017, assistida per la secretària delegada, en virtut de les 
determinacions previstes en el  Decret de la Presidència de la corporació núm. 7731/16 de  28 
de juliol de 2016 publicat al BOPB de data 3 d’agost de 2016. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CELONI, representat pel seu alcalde l’Il·lm. Sr. Francesc Deulofeu 
Fontanillas, assistit pel secretari de l’ens, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del nucli 
competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
2. La Diputació de Barcelona té atribuïdes les competències en matèria de cooperació i 
assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis de la demarcació de Barcelona, 
especialment els de menor capacitat econòmica i a tal fi porta a terme una amplia oferta 
formativa destinada al personal al servei dels ens locals. 
 
3. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a terme una 
exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de formació tant del personal 
propi i dels ens dependents de la Diputació, com del personal al servei dels ens locals de la 
demarcació de Barcelona. Es tracta d’accions formatives promogudes per la mateixa Direcció i 
pels diferents Àmbits Promotors de Formació de la Corporació. 
 



 

4. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint accions 
formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a mida, que acompanyin la 
preparació, implantació i consolidació dels projectes estratègics de canvi organitzatiu o dels 
models de gestió corporativa. 
 
5. La Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat una eina transversal que recull la formació 
planificada de la corporació, l’anomenat Banc d’Accions formatives (en endavant BAF), aprovat 
per Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015 (ref. VNIS D12261/15), en la 
part destinada al personal al servei dels ens local, i per Decret de la Presidència de data 3 de 
febrer de 2016 (ref. VNIS D459/16), en la part corresponent al personal propi i dels ens 
dependents de la Diputació. 
 
6. El BAF esdevé un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir les necessitats formatives 
dels seus destinataris. L’objectiu d’aquesta eina és el d’incorporar totes les accions formatives 
que es promouen des de la Diputació de Barcelona. 
 
7. A més, també es pretén donar satisfacció a aquelles demandes o aspectes puntuals que 
requereixen d’una resposta difícilment previsible, com ara l’actualització normativa, 
metodològica, tecnològica, etc.  
 
8. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació professional dels 
empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics dels ens locals, per tal d’assolir 
l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis que garanteixin la qualitat de vida de 
la ciutadania, alhora que doni suport al personal propi, en el seu desenvolupament 
professional. 
 
9. Aquesta Direcció centralitza la planificació, el seguiment i l’avaluació de la totalitat d’accions 
formatives que la corporació projecta als ens locals de la demarcació de Barcelona, alhora que 
impulsa projectes de suport tècnic per facilitar les condicions, els processos i els recursos 
formatius que afavoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats 
públics i repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals. 
 
10. Per al desenvolupament d’aquestes accions formatives és necessari comptar amb un 
elevat nombre de proveïdors de formació, interns i externs, que col·laborin amb els tècnics de 
la Diputació de Barcelona en el seu disseny, desenvolupament i avaluació, el que no sempre és 
fàcil atesa la complexitat i/o especificitat de determinades activitats i la no disponibilitat de 
formadors especialistes en determinades matèries i/o la seva adequació al món local 
 
11. Davant d’això, diferents entitats locals de la demarcació de Barcelona s’han ofert a 
facilitar-nos, d’entre els seus empleats, especialistes de reconeguda competència  que 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en temes de docència per determinades matèries en 
els cursos organitzats per la Diputació de Barcelona. 
 
12. Aquesta col·laboració s’ha d’instrumentar mitjançant conveni amb els requisits establerts a 
l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
13. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de juny de 2017 (ref. 
Reg. 256/17), va aprovar la minuta del conveni tipus amb les Entitats Locals de la demarcació de 
Barcelona per tal que aquestes proposin, d’entre els seus empleats públics, com a docents 
ocasionals d’accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona. 
 
14. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
 



 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la 
Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, per a la designació 
d’entre els seus empleats com a docents ocasionals d’accions formatives organitzades per la 
Diputació de Barcelona, sense que en cap cas comporti cap mena de relació laboral. 
 
SEGONA.-  OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
A.- La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, es compromet 
a: 

1) Sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Celoni la designació d’empleats especialistes en les 
matèries objecte de les diferents activitats formatives. 
 

2) Validar i incorporar els empleats proposats per l’Ajuntament de Sant Celoni en la 
cartera de docents ocasionals de la Direcció de Serveis de Formació. 
 

3) Facilitar a l’Ajuntament de Sant Celoni, mitjançant un informe de periodicitat anual, les 
activitats assignades als seus empleats i el resultat de les mateixes.  
 

B.- L’Ajuntament de Sant Celoni, es compromet a: 
 

1) Donar publicitat d’aquesta col·laboració entre els empleats de la seva entitat a fi que 
manifestin la voluntat de actuar com a docents ocasionals en les accions formatives 
organitzades per la Diputació de Barcelona, sense que en cap cas comporti cap mena 
de relació laboral, ni superi les 75 hores anuals. 

2) Facilitar, prèvia validació tècnica-professional, a la Direcció de Serveis de Formació de 
la Diputació de Barcelona els empleats seleccionats en funció de la seva especialitat i 
disponibilitat per a les accions formatives concretes. 

3) Actualitzar, a l’inici de cada exercici, la llista dels empleats proposats com a docents en 
funció de les possibilitats de l’ens local, la voluntarietat del personal formador i de les 
avaluacions de les accions formatives per part la Direcció de Serveis de Formació. 

 
TERCERA. COMPROMISOS ECONÒMICS 
 
 El desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni no comportarà cap despesa amb càrrec de les 
entitats signats.  
 
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
El seguiment de les actuacions previstes al Conveni es farà mitjançant una Comissió de 
seguiment integrada per una persona designada per cadascuna de les entitats signants 
d’aquest conveni. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi.  
 
Seran funcions de la Comissió de Seguiment: 
 
• Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les 
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament. 
 
• Resoldre les diferències en la interpretació del conveni. 
 



 

CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIÓ i DURADA DEL CONVENI 
 
El conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent la seva vigència fins a quatre 
anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts poden 
acordar la pròrroga del conveni per un període de màxim quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació mínima d’un 
mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
SISENA.-  RÈGIM DE MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord unànime de les 
parts. 
 
SETENA- INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven el dret 
d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes o a instar la seva 
resolució. 
 
VUITENA.- FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 

• La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
 

• El mutu acord de les parts. 
 

• L’ incompliment, de les obligacions establertes en el conveni per qualsevol de les 
parts, sens perjudici del previst a la clàusula setena del conveni o del requeriment 
potestatiu i previ que preveu l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 

• La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 

• Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 
 

NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts en el sí de la Comissió de Seguiment prevista 
a la clàusula quarta d’aquest conveni. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són 
competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Barcelona. 
 
DESENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS), la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2017, d’1 d’octubre del procediment 



 

administratiu de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
ONZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni signatari del present conveni actua com a Responsable del 
tractament de les dades personals del seus empleats que exerceixin com a docents ocasionals 
d’accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona. Per la seva part, la Diputació 
de Barcelona actua com a Responsable del tractament de les dades dels formadors externs de 
les accions formatives que gestiona. 
 
Les parts, com a responsables del tractament, hauran de complir amb les obligacions que la 
normativa de protecció de dades els imposi (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i Reglament europeu general de protecció de dades 
2017/679, de 27 d’abril),  incloent-hi les de garantir els drets de les persones interessades, 
informant-los d’aquesta cessió de dades necessària per a la correcta gestió del present 
conveni. 
 
DOTZENA.- PUBLICITAT DEL CONVENI  
 
S’informa a les parts que el conveni serà publicat, al web i al Portal de la Transparència de la 
Diputació de Barcelona, així com al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Celoni 
als efectes de compliment de les obligacions de publicitat previstes a la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 
2.  Facultar al Sr.  Alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
4. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
5. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I I LA 
PROPIETAT DE LA FINCA SITUADA AL MARGE ESQUERRE DEL PERTEGÀS ( ZONA DE 
CAN SAGRISTÀ), PER A LA CREACIÓ I EXECUCIÓ D'UN ACORD DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI PER A L'ÚS PÚBLIC, LA PLANTACIÓ D'ARBRES DESCENDENTS D'ARBRES 
MONUMENTALS I LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI EN AQUESTA FINCA 
 
1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i la propietat de la finca situada al marge esquerre del 
Pertegàs  (zona de Can Sagristà) per a la creació i execució d’un acord de custòdia del territori 



 

per a l’ús públic, la plantació d’arbres descendents d’arbres monumentals i la conservació del 
patrimoni en aquesta finca. 
 
2. Comunicar aquest acord a la propietat 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. 
 
PUNTS D'URGÈNCIA 
 
12. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D'ENTRENAMENTS PERSONALS, 
SERVEI NO CONTEMPLAT COM A BÀSIC, DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS SOT 
DE LES GRANOTES, PER A L'ANY 2018 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis no 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”, que afectarà a les quotes  d’abonaments especials, 
activitats dirigides per trimestre, serveis complementaris i lloguer de carrers de piscina, per a 
l’any 2018.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el 
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del dia 
15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del contracte. 
 
D’altra banda, el 18 de maig de 2006, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va 
presentar un escrit sol·licitant la modificació de l’article 13.4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”. 
 
El Ple municipal, en sessió de 29 de juny de 2006 va aprovar la modificació del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei 
públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”, de tal manera que l’article 13.4 va quedar 
redactat de la següent manera: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
 

a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest 
caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del 
mes de setembre de cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el 
mes d’octubre per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de gener.  

 
b)  Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació 

i natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum del mes d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i 
publicat el mes de maig per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el 
substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre. 



 

 
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, que es porten a terme durant 

el mes de juliol, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum del mes d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i 
publicat el mes de maig per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el 
substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de juny.” 
 

1. Consideracions 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de preus 
públics a aquest Ajuntament, amb data 25/10/2017 i núm. de registre 2017/14275 per aplicar un 
augment del 2,1% corresponent a l’IPC del mes de setembre publicat a l’octubre, d’acord amb 
l’apartat a) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. Així 
mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 13.2 del  Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i 
s’aplicarà a les quotes d’abonaments especials, activitats dirigides per trimestre, serveis 
complementaris i lloguer de carrers de piscina.  
 
La proposta emesa per l’Àmbit d’Esports el 27 d’octubre de 2017 per error no va incloure en el 
llistat de preus del 2018 els que feien referència al servei d’entrenaments personals. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics no 
contemplats com a bàsics.  
 
2. Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 i 13.4 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i 
sales esportives”. 
 
3. Conclusions 
 
A proposta del regidor d'Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Aprovar els preus públics per a les quotes del servei d’entrenaments personals, servei no 
contemplat com a bàsic, que ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a 
l’any 2018. 
 
ENTRENAMENTS PERSONALS 

 
Preu actual Preu proposat 

 
Any 2017 Any 2018 

1 pax sessió ABONAT 35,00 € 35,74 € 
1 pax sessió NO ABONAT 50,00 € 51,05 € 
1 pax ab 5 sessions ABONAT 170,00 € 173,57 € 
1 pax ab 5 sessions NO ABONAT 240,00 € 245,04 € 
1 pax ab 10 sessions ABONAT 330,00 € 336,93 € 



 

1 pax ab 10 sessions NO ABONAT 460,00 € 469,66 € 
2 pax sessió ABONAT 43,75 € 44,67 € 
2 pax sessió NO ABONAT 62,50 € 63,81 € 
2 pax ab 5 sessions ABONAT 212,50 € 216,96 € 
2 pax ab 5 sessions NO ABONAT 300,00 € 306,30 € 
2 pax ab 10 sessions ABONAT 412,50 € 421,16 € 
2 pax ab 10 sessions NO ABONAT 575,00 € 587,08 € 
 
13. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CURS PRESENCIAL 
DE MANIPULADOR D'ALIMENTS AL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX 
MONTSENY 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a la realització d’un curs 
presencial de manipulador d’aliments al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
 
El tècnic de referència ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
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 8 de juliol 2015. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics i amb les 
atribucions de l’article 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
A proposta de l'alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:   
 
1. Aprovar els preus públics per la realització d’un curs presencial de manipulador d’aliments al 
Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny 
 
CURS PRESENCIAL DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 
2 sessions de 3 hores 
Ingressos (23 participants):  426,65 € 
Proposta de preu públic a aprovar: 18,55 € 
 
14.  APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES QUOTES DELS SERVEIS NO 
CONTEMPLATS COM A BÀSICS , QUE OFEREIX EL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS 
SOT DE LES GRANOTES, PER A LA TEMPORADA 2018-2019 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis no 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”, i que afectarà a les quotes dels cursets intensius de natació, 
les revisions mèdiques a esportistes, els abonaments d’estiu, els cursos d’escalada i el campus 
esportius.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el 
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del dia 
15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del contracte. 
 



 

Previ informe favorable de l’Àmbit d’Esports, el Ple municipal, en sessió de 24 de novembre de 
2016 va aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, de tal 
manera que l’article 13.4 va quedar redactat de la següent manera:  
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
  
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes d’abonaments, 

activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran 
actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre 
de cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de gener.  

  
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 

natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum 
del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes 
de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre. 

  
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres 

serveis amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus 
al Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i 
publicat el mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el 
substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.” 

 
4. Consideracions 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de preus 
públics a aquest Ajuntament, amb data 15/02/2018 i núm. de registre 2018/1894 per aplicar un 
augment del 0,9% corresponent a l’IPC del mes de gener publicat al febrer, d’acord amb 
l’apartat c) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. Així 
mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 13.2 del  Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i 
s’aplicarà a les quotes dels cursets intensius de natació, les revisions mèdiques a esportistes, 
els abonaments d’estiu, els cursos intensius d’escalada i els campus esportius. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics no 
contemplats com a bàsics.  
 
5. 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, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 



 

competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de l’esport. I el decret legislatiu 
1/2000, pel qual s'aprova el text únic de la llei de l'esport, que estableix que els municipis han 
de promoure de manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 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. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
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 econòmica financera 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 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
5. D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 i 13.4 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i 
sales esportives”. 
 
6. Conclusions 
 
A proposta del regidor d'Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2018-2019: 
 
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (MENSUAL)     
Tots els dies de dilluns a divendres   
  Preu actual Preu proposat 
  Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 
Nadons (de 4 a 19 mesos) 1 dia a la setmana, 
dissabtes   

 Abonats/ades i fills d'abonats/ades  13,96 €  14,09 € 

 
No abonats/ades 34,98 € 35,29 € 

    Petits (de 20 mesos a 5 anys)   
 Abonats/ades i fills d'abonats/ades  64,79 €  65,37 € 

 
No abonats/ades  131,02 €  132,20 € 

    Infantils (de 6 a 14 anys)   
 Abonats/ades i fills d'abonats/ades 78,35 €  79,06 € 
    Adults (a partir de 15 anys)   



 

 Abonats/ades i fills d'abonats/ades 78,35 €  79,06 € 
 
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual 1 dia a la setmana)  
      Preu actual Preu proposat 
  Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 
    De 3 a 5 anys  17,54 €  17,70 € 
De 6 a 16 anys  15,19 €  15,33 € 
     
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual de dll a dv)  
      Preu actual Preu proposat 
  Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 
    De 3 a 5 anys  70,06 €  70,69 € 
De 6 a 16 anys 75,84 €  76,52 € 
        REVISIONS MÈDIQUES A ESPORTISTES     
      Preu actual Preu proposat 
  Curs 2017 Curs 2018 
    De 6 a 12 anys  24,50 €  24,72 € 
Majors de 13 anys  30,32 €  30,59 € 
        ABONAMENTS D'ESTIU     
      Preu actual Preu proposat 
  Any 2017 Any 2018 
    1 mes   51,14 € 51,60 € 
2 mesos 96,59 €  97,46 € 
3 mesos  136,43 €  137,66 € 
            
PREUS ESCALADA (intensiu juliol 1,5 h/setmana)     

      Preu actual Preu proposat 
  Any 2017 Any 2018 
    Abonats  54,72 €  55,21 € 
No abonats 60,19 €  60,73 € 
           CAMPUS ESPORTIUS D’ESTIU     
      Preu actual Preu proposat 
  Any 2017 Any 2018 
        Matí (1 setmana de 9h a 14h) 67,32 €  67,93 €  
Matí (2 setmanes) 128,05 €  129,20 €  
Matí + menjador (1 setmana de 9h a 15.30h)  99,85 €   100,75 €  
Matí + menjador (2 setmanes) 188,83 €  190,53 €  
Matí + tarda no menj (1 setmana de 9h a 14h i de 
15.30h a 17.30h)  78,15 €   78,85 €  

Matí + tarda no menj (2 setmanes) 144,34 €  145,64 €  
Matí + tarda amb menj (1 setmana de 9h a 17.30h)  111,76 €   112,77 €  
Matí + tarda amb menj (2 setmanes) 211,61 €  213,51 €  
Bon dia (1 setmana) 9,79 €  9,88 €  
Bon dia (2 setmanes)  16,29 €   16,44 €  
Bon dia (1 dia)  2,17 €   2,19 €  
Menjador (1 dia)  9,28 €   9,36 €  
 
CAMPUS DE SETMANA SANTA     
      Preu actual Preu proposat 



 

  Any 2017 Any 2018 
        Matí (9h a 14h) 53,86 €  54,34 €  
Matí + menjador (9h a 15.30h)  79,88 €   80,60 €  
Matí + tarda no menj (9h a 14h i de 15.30h a 17.30h))  62,52 €   63,08 €  
Matí + tarda amb menj (9h a 17.30h)  89,41 €    90,21 €  
Bon dia (4 dies) 7,84 €  7,91 €  
Bon dia (1 dia)  2,17 €   2,19 €  
Menjador (1 dia)  9,28 €   9,36 €  
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari municipal 
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Sergi Ribas Beltrán 
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