
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE MARÇ 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.: 05/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 14 de març de 2018 
Inici:  20:06 hores 
Fi:     20:13 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM  
 Mª Helena Lagarda Planas CiU   
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

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

Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
Laura Costa Olivé     CiU 
Raül García Ramírez     CiU  
 
Interventora:      Sònia López Martínez 

     
Ordre del dia: 
 
        
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de febrer 
de 2018.  

  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Desestimació del recurs interposat per Banco Sabadell, SA, contra les 
liquidacions de les contribucions especials imposades amb motiu de les obres 
d'urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni. 
 

4. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 



 

de les obres de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l'estació 
depuradora d'aigües residuals de Riells i Viabrea.  
 

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de 
Sant Celoni, per promoure i impulsar, en règim d'alternança i amb formació 
dual, els cicles formatius de grau superior de Química industrial i Mecatrònica 
industrial a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. 

   
    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. Al no formular-se cap reparament, s’acorda per 
unanimitat l’aprovació de la referida acta. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de sis llicències d’obres majors atorgades de 
l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

13.02.2018 
I-122/17   Divisió horitzontal 

15.02.2018 
OM-28/17  

INACSA 
Ctra. C-35, Km 61, La 

Batllòria 
Construcció nou edifici per 
instal·lació de generador 

de vapor 

22.02.2018 
OM-30/17 UQUIFA,SA C/ Font de Bocs s/n 

(Polígon industrial Molí 
de les Planes) 

Substitució del reactor R-
2003 (nau 2000) 

27.02.2018 
OM-18/17  

Creu Roja St. Celoni 
C/ Santiago Rusiñol, 3 Enderroc d'edifici entre 

mitgeres 

27.02.2018 
OM-25/17   Reforma habitatge 

unifamiliar entre mitgeres 

28.02.2018 
OM-26/17  Expansión Activos 

88 
C/ Sant Josep, 32 Construcció edifici 

plurifamiliar entre mitgeres 
i aparcament soterrani 

 
3. DESESTIMACIÓ DEL RECURS INTERPOSAT PER BANCO SABADELL SA, CONTRA 
LES LIQUIDACIONS DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS IMPOSADES AMB MOTIU DE 
LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE SANT CELONI     
 
1.-  Desestimar el recurs interposat per Banco de Sabadell SA contra les  liquidacions de les 
contribucions especials imposades amb motiu de les obres d’urbanització de la Carretera Vella 
de Sant Celoni, corresponents a l’immoble de carrer Sant Francesc 69 B 01 01 amb referència 
cadastral núm. 8157212DG5185N0011SD i al magatzem situat a carrer Sant Francesc 67 -69  
PK 11, amb referència cadastral 8157212DG5185N0037OP, per EXTEMPORANEITAT, ja que 
en data 31 de març de 2017 es va notificar a Banco de Sabadell SA, l’aprovació de les 



 

liquidacions corresponents a les contribucions especials imposades amb motiu de les obres 
d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni com a titular de les finques objecte del 
present recurs en el moment del devengo de les contribucions especials i que disposava d’un 
mes de termini a comptar des de l’endemà de rebre la corresponent notificació per presentar 
recurs de reposició contra el mateix, sense que durant el referit termini se n’hagi presentat cap. 
  
2.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Organisme de Gestió Tributaria 
de la Diputació de Barcelona  amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc. 
 
4. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA A 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 26.440 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
COPCISA SA, amb NIF A-08.190.696, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni per a l’execució de les obres de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a 
I'estació depuradora d’aigües residuals de Riells i Viabrea. 
  
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret i amb el 
benetès que per fer efectiva la devolució haurà de retornar a la Tresoreria municipal la carta de 
pagament original de la garantia en forma d’aval. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER PROMOURE I IMPULSAR, EN RÈGIM 
D'ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR DE QUÍMICA INDUSTRIAL I MECATRÒNICA INDUSTRIAL A L'INSTITUT BAIX 
MONTSENY DE SANT CELONI 

 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d’Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni, per promoure i 
impulsar, en règim d'alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau superior de 
Química industrial i Mecatrònica industrial a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, el qual 
literalment diu: 
 

"Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni, per promoure i 
impulsar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau 
superior de Química industrial i Mecatrònica industrial a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni 
 
Barcelona, 19 de desembre de 2017 

Intervenen: 
 
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor, secretari de 
Polítiques educatives, nomenat pel Decret 119/2017, de 25 de juliol (DOGC núm. 7421, de 27 
de juliol de 2017), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 
5930, de 28 de juliol de 2011). 
 
Per l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Il·lustríssim senyor Francesc Deulofeu i Fontanillas, alcalde,  
que actua de conformitat amb la pressa de possessió d’13 de juny de 2015, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53 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. 
 



 

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient 
per formalitzar aquest acte i 

Manifesten: 
 
La societat requereix una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les necessitats 
socioeconòmiques de cada moment i cada territori. Per això, cal desenvolupar una oferta 
formativa que permeti a les persones l’assoliment de competències professionals que el 
sistema productiu demanda. 
 
El Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Baix Montseny, té la voluntat d’oferir en 
règim d’alternança i amb formació dual els cicles formatius de grau superior de Química 
industrial i Mecatrònica industrial. 
 
Les empreses del sector químic requereixen trobar personal suficientment qualificat en les 
professions relacionades amb la qualitat i la fabricació de productes químics i amb el 
manteniment electromecànic de les seves instal·lacions. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni vol col·laborar en la implantació i la promoció de la formació 
professional de les famílies professionals de Química i d’Instal·lació i manteniment a l’Institut 
Baix Montseny, per tal de garantir l’adequació de la formació a les necessitats del teixit 
productiu, cooperar en l’orientació professional de les persones i contribuir a la millora de la 
qualificació professional dels treballadors del seu municipi i de la comarca. 
 
La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, crea un marc 
orientat a l'aplicació del model de formació professional a Catalunya com a element estratègic 
per a millorar el nivell de qualificació professional de les persones, per a incrementar-ne 
l'ocupabilitat i per a impulsar la competitivitat de les empreses. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació regula el sistema educatiu no universitari de 
Catalunya. 
 
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial 
estableix diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta d’ensenyaments de formació 
professional, entre les quals es comprenen la formació professional en alternança, les 
col·laboracions per impartir unitats formatives o mòduls professionals en entorns laborals i 
aquelles altres que es pugui establir pel Departament d’Ensenyament.  
 
La Generalitat de Catalunya, que mitjançant el Departament d’Ensenyament, és titular de 
l’Institut Baix Montseny, considera necessària aquesta col·laboració per a la formació global de 
l’alumnat matriculat en cicles formatius. 
 

En conseqüència, i d’acord amb els que disposen els articles 108 de la Llei 26/2010 , del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 47 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts subscriuen aquest 
conveni amb subjecció a les següents 

Clàusules:  

Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts per a impartir 
els cicles formatius de grau superior de Química industrial, amb codi del Departament 
d’Ensenyament QUA0,  i de Mecatrònica industrial, amb codi del Departament d’Ensenyament 
IMC0, a l’Institut Baix Montseny, amb codi 8034606, per tal de formar i millorar la qualificació 



 

professional de les persones en el camp professional de la química i el manteniment 
electromecànic. 

Segona. Compromisos del Departament d’Ensenyament 
 
El Departament d’Ensenyament es compromet a: 

1. Dotar de recursos els cicles formatius. 
Implantar a l’Institut Baix Montseny el cicle formatiu de grau superior de Química industrial, 
amb el currículum establert al Decret 115/2012, de 9 d’octubre, en formació dual   
 
Impulsar la modalitat de formació dual al cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica 
industrial amb el currículum establert a l’Ordre ENS/228/2016, de 24 d’agost. 
 
Dotar a l’Institut Baix Montseny amb el professorat per a impartir els cicles formatius de grau 
superior de Química industrial i Mecatrònica industrial. 
 
Assignar a l’Institut Baix Montseny els imports econòmics per a l'adquisició d'equipament 
didàctic i per a les despeses de funcionament, que li corresponguin per impartir aquests cicles, 
d'acord amb els criteris generals de distribució establerts per a tots els centres dependents del 
Departament d’Ensenyament. 
 
Considerar la possibilitat d’adequar periòdicament el contingut curricular dels cicles  formatius 
de Química industrial i Mecatrònica industrial a les necessitats del sector, a proposta de la 
comissió de seguiment. 
 
Posar a disposició de l’Ajuntament de Sant Celoni l’ús dels espais i les instal·lacions de 
l’Institut, en la mesura que sigui possible, i amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per dur a terme conferències i actes relacionats 
amb els sectors professionals que comportin una vessant didàctica en la seva realització. 

2. Reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Així mateix, el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Baix Montseny, pot obrir 
actuacions de reconeixement acadèmic de la formació professional contínua organitzada per 
l’Ajuntament al seu personal. El reconeixement es fa per unitats formatives o mòduls dels títols 
que imparteix l’Institut. 
 
A tal efecte, les parts signants poden formalitzar les corresponents addendes a aquest conveni 
on s’especifiquin les característiques i les condicions de reconeixement acadèmic de 
l’esmentada formació. 
 
Les despeses d’aquest procés de reconeixement d’aquest procés són a càrrec de l’empresa 
vinculada. 

3. Oferta de formació professional per a col·lectius singulars proposats per l’Ajuntament de 
Sant Celoni. 
El Departament d’Ensenyament promou en l’Institut Baix Montseny la implantació de la mesura 
flexibilitzadora en l’oferta de formació professional, d’incorporació de col·lectius de personal 
aturat o treballador, vinculat i proposat per l’Ajuntament, per cursar estudis de formació 
professional inicial, només per a determinats mòduls i unitats formatives dels cicles formatius. 
 
La implantació de l’oferta de formació professional inicial a col·lectius singulars s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 44, 45 i 55 del Decret 284/2011, d’1 de març. 
 



 

Les unitats formatives poden ser realitzades, indistintament, tant a les instal·lacions de 
l’Ajuntament com de l’Institut. La formació adquirida i superada serà reconeguda i certificada 
directament pel centre educatiu. 
 
A tal efecte, les parts signants hauran de formalitzar una addenda a aquest conveni on 
s’especificaran les característiques i les condicions per impartir aquesta formació. 

4. Facilitar la formació per a l’ocupació per a col·lectius proposats per l’Ajuntament Sant Celoni. 
El Departament d’Ensenyament facilita que l’Institut Baix Montseny pugui acordar amb 
l’Ajuntament la impartició d’accions de formació contínua adreçades a personal aturat i 
treballador vinculat amb algun servei de l’Ajuntament o a les mateixes empreses. 
 
El Departament d’Ensenyament facilita a l’Ajuntament de Sant Celoni les instal·lacions de 
l’institut Baix Montseny per realitzar accions de formació professional per a l’ocupació, d’acord 
amb la normativa que regula aquesta formació.  
 
La despesa que suposi la realització d’aquestes accions és a càrrec de l’Ajuntament de Sant 
Celoni i s’ha de concretar en el marc de la Comissió de seguiment establerta en el present 
conveni. 

Tercera. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a: 
 
Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en la informació i la promoció dels 
ensenyaments de la família professional de Química, d’Instal·lació i manteniment i de la resta 
de cicles formatius de l’Institut entre la població i les empreses de l’àrea d’influència del 
municipi, a través dels mitjans de comunicació d’àmbit general i empresarial, i de jornades i 
activitats d’informació als centres educatius. 
 
Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut, en l’organització 
d’activitats educatives programades per a l’alumnat de secundària del propi centre, o dels 
centres de l’entorn, com ara visites tècniques a les seves dependències i instal·lacions, o 
xerrades relacionades amb les activitats empresarials de les empreses del municipi, que 
permetin complementar i enriquir la formació i l’orientació professional de l’alumnat. 
 
Col·laborar en l’adequació dels espais específics dels cicles formatius de grau superior 
Química industrial i Mecatrònica industrial, segons els acords presos a la comissió de 
seguiment. 
 
Impulsar en els centres d’ensenyament primari i secundari del municipi i del seu entorn 
d’influència accions d’informació i orientació professional relacionades amb les sortides 
laborals vinculades als sectors productius més rellevants del seu entorn econòmic. 
 
Posar a disposició de l’institut Baix Montseny els mitjans de transport per a la recollida i 
lliurament del material donat per les empreses. 
 
Col·laborar amb del Departament d’Ensenyament en la cerca d’empreses dels sectors de la 
Química i de la Instal·lació i manteniment, així com dels altres sectors relacionats amb l’oferta 
de formació professional de l’Institut, que estiguin interessades a participar en aquest projecte 
formatiu. 
 
Col·laborar amb l’Institut en l’establiment i el manteniment d’una borsa de treball per facilitar la 
inserció laboral de l’alumnat, un cop finalitzats els seus estudis. 



 

Quarta. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes per la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i pel Reglament de 
desenvolupament d’aquesta Llei orgànica, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre; i es comprometen a tractar les dades personals exclusivament per a la consecució 
dels fins objecte d’aquest conveni. 
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la indicada en 
l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. 
 
Tanmateix les parts es comprometen al compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Cinquena. Comissió de seguiment 
 
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una 
comissió, integrada pel director o directora, o persona en qui delegui, de l’Institut Baix 
Montseny que en serà el president o presidenta; per dos professors o professores amb 
atribució docent a les famílies professionals de Química i d’Instal·lació i manteniment, 
designats per la direcció; per la coordinadora d’ensenyaments professionals dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Maresme-Vallès oriental; per tres representants de l’Ajuntament 
de Sant Celoni. 
 
Aquesta comissió actua, segons el règim de funcionament que la mateixa comissió ha 
d’establir, amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les qüestions  sobre la 
seva interpretació o modificació, si s’escau, i fer un seguiment periòdic del seu 
desenvolupament i, si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per cadascuna de les parts. S’han d’exposar, davant la comissió, les activitats 
formatives realitzades, perquè en tinguin coneixement els membres de la comissió i puguin fer, 
si escau, propostes de millora. 
 
La comissió es reuneix almenys un cop cada curs per coordinar les actuacions necessàries i 
fer-ne el seguiment. Ha d’aixecar acta dels acords d’organització de la formació en alternança i 
d’altres de rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les reunions, i enviar-les a les 
institucions participants d’aquest conveni. 
 
La comissió pot proposar l’adequació del contingut curricular dels cicles formatius de Química 
industrial i Mecatrònica industrial a les necessitats de les empreses del sector. 
 
La comissió elabora un informe anual de valoració global del conveni, amb preferència un mes 
abans de la data prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni 
 
Aquest informe s’ha de presentar a les parts que el signen perquè puguin avaluar-ne els 
resultats. El centre educatiu ha d’arxivar l’informe i tenir-lo a disposició de la Inspecció 
d’Educació. Aquest informe forma part de la documentació del sistema de qualitat del centre.  
 
Aquesta comissió de seguiment pot coordinar les seves actuacions amb altres comissions de 
seguiment que estiguin relacionades amb el compliment dels objectius del conveni. 

Sisena. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor al moment de la seva signatura, i és vigent fins a la finalització 
del curs 2020-2021, i sense perjudici que, per acord unànime de les parts es prorrogui, abans 
de la seva extinció, fins a un termini màxim de pròrroga de quatre anys addicionals. 



 

Setena. Resolució 
 
Són causes de resolució: 
 

1. El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 

2. L’acord unànime de tots els signants. 
3. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
4. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 

perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es 
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres 
parts signants. 

5. Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa 
de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 

6. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
7. Per manca d’alumnat matriculat.  
8. Per manca d’oferta d’estades a l’empresa per seguir amb el règim de formació en 

alternança i amb formació dual, per part de les empreses col·laboradores.  
9. Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent. 

Vuitena. Naturalesa i jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser 
resoltes de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en la clàusula 
sisena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per tal que així consti i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat 
i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l’encapçalament." 

2. Facultar el Sr. Alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas, per a la seva signatura. 

3. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
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. 

 
 
 
 
 



 

PUNT D'URGÈNCIA 
 

6. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D'UN CURS 
SEMIPRESENCIAL DE MONITOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL 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 
semipresencial de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 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 semipresencial de monitor/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil al Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny. 
 
CURS SEMIPRESENCIAL DE MONITOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE  
150 hores (100 presencials i 50 a distància) 
Ingressos (20 participants): 3.752,00 € 
 
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 


	Data
	13.02.2018
	15.02.2018
	22.02.2018
	27.02.2018
	27.02.2018
	28.02.2018
	"Conveni de col laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni, per promoure i impulsar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau sup...
	Intervenen:
	Manifesten:
	Clàusules:
	Primera. Objecte
	Segona. Compromisos del Departament d’Ensenyament
	1. Dotar de recursos els cicles formatius.
	2. Reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’Ajuntament de Sant Celoni.
	3. Oferta de formació professional per a col lectius singulars proposats per l’Ajuntament de Sant Celoni.
	4. Facilitar la formació per a l’ocupació per a col lectius proposats per l’Ajuntament Sant Celoni.

	Tercera. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Celoni
	Quarta. Protecció de dades de caràcter personal
	Cinquena. Comissió de seguiment
	Sisena. Vigència
	Setena. Resolució
	Vuitena. Naturalesa i jurisdicció


