
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JUNY DE 2018 
 
 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 11/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 27 de juny de 2018 
Inici:  20:02 hores 
Fi:     20:15 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 
 Raül García Ramírez CiU 
 Mª Helena Lagarda Planas CiU   
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Eduard Vallhonesta Alarcón  PSC-CP 
 Clemencia Gutiérrez Arriaga  PSC-CP 
 Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 
  

Ordre del dia: 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 6 de 

juny de 2018.   
  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Aprovació de l'expedient de contractació per a l'execució de la segona fase de 
les obres contemplades al projecte tècnic d'adequació de la part antiga del 
cementiri de la Batllòria. 
 

4. Aprovació, si escau, del contracte per la subministrament i la instal·lació de 13 
màquines de control de les zones d'aparcament amb horari limitat 
(parquímetres) a diverses vies de Sant Celoni i el seu manteniment. 
 

5. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Valoriza Facilities 
SAU, amb motiu del contracte del servei de neteja i gestió dels residus dels 



 

edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria. 
 

6. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per TCMan SL amb motiu 
del contracte per a la implantació d'un sistema de gestió integral 
informatitzada del manteniment de les instal·lacions. 
 

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera i l'Ajuntament de Sant Celoni, per a la prestació del servei 
d'educació vial a l'escola Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera. 
 

8. 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 a l'execució de les obres de cobriment de la pista 
poliesportiva de l'escola Montnegre en aquesta localitat. 

   
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE 
JUNY DE 2018 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. Al no formular-se cap reparament, 
s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de cinc llicències d'obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 

Data 
 
Exp. 

 
Nom 

 
Adreça 

 
Concepte 

08/06/2018 
 

 
OM 5/18 

 
Aralti SL 

 
Ctra. Vella, 9 

 
Canvi ús i obres 

13/06/2018 
 
OM 12/18 

 
Bomar SL 

 
C/ Sant Joan, 21 

Sol·licitud d'obres per 
reforma i i ampliació 
d'habitatge unifamiliar 

18/06/2018 
 
I 39/18 

Bomar 92 SL  
C/ Alguersuari, 1-3, núm. 

30 

 
LLicència de divisió 
horitzontal 

18/06/2018 
 
OM 16/18 

Bomar 92, SL  
C/ Alguersuari 1-3, núm. 

30 

Sol·licitud d'obres i canvi 
d'ús de local planta baixa 
a habitatge 

18/06/2018 
 
OM 13/18 

Mimetyc 
Mobilehome&bung
alows, SL 

 
C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 8, urbanització 

Royal Park 

 
Sol·licitud d'obres de 
construcció d'una terrassa 
a l'edifici existent 

 
 
 



 

3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LA 
SEGONA FASE DE LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE TÈCNIC D'ADEQUACIÓ 
DE LA PART ANTIGA DEL CEMENTIRI DE LA BATLLÒRIA . 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat, de la segona fase de les obres contemplades al projecte tècnic d’adequació de la 
part antiga del cementiri de La Batllòria, redactat per l’arquitecte tècnic i aprovat amb caràcter 
definitiu en data 17.01.2017. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que consta a l’expedient i que ha de 
regir la contractació. 
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament. 
 
4. Autoritzar la despesa de 168.186,14 €, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
05.164B0.63102 (Cementiri de La Batllòria) del Pressupost municipal per a l’exercici de 2018. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE 
13 MÀQUINES DE CONTROL DE LES ZONES D’APARCAMENT AMB HORARI LIMITAT 
(PARQUÍMETRES) A DIVERSES VIES DE SANT CELONI I EL SEU MANTENIMENT. 
 
1. Adjudicar a la mercantil PARKEON SLU, amb NIF B-83.763.557, el contracte per al 
subministrament i la instal·lació de 13 màquines de control de les zones d'aparcament amb 
horari limitat (parquímetres) a diverses vies de Sant Celoni i el seu manteniment pel  termini de 
dos anys, per la quantitat de 72.192,64 €, IVA exclòs, amb les millores incloses a la seva oferta 
(que tenen caràcter contractual) sense cost addicional per a l’Ajuntament de Sant Celoni, i que 
es transcriuen a continuació: 
 
- Passarel·la bancària auditable 
- Kit d’adaptació d’ancoratge sense la necessitat de tallar les pollegueres existents 
- Pagament per mòbil integrable en el mateix software de gestió 
- App de mòbil de guiat de places 
 
2. Citar 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’acord d’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de la Plataforma de 
contractació pública de Catalunya. 
 
4. Autoritzar les següents despeses, amb l’IVA inclòs, a les següents aplicacions del 
pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2018, conforme al següent detall: 
 
Aplicacions pressupostàries Any 2018 
03.134Z0.63903 (Renovació Parquímetres Zona Blava) 73.018,66 €  
03.134A0.641 (Despeses en aplicacions informàtiques) 755,04 € 
03.133A0.219 (Altre immobilitzat material) 2.828,57 € 
  
5. Disposar que la resta de la despesa quedi supeditada a l’existència de crèdit en els 
pressuposts del propers exercicis pressupostaris, conforme al següent detall (quantitats amb 
IVA inclòs): 
 
Aplicacions pressupostàries Any 2019 Any 2020 
03.134A0.641 (Despeses en aplicacions informàtiques) 1.510,08 € 755,04 € 



 

03.133A0.219 (Altre immobilitzat material) 5.657,14 € 2.828,57 € 
 
6. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que pot interposar. 
 
5. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER VALORIZA FACILITIES 
SAU, AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DELS RESIDUS 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 34.206,91 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Valoriza Facilities SAU, amb NIF A-83.709.873, amb motiu del contracte signat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels 
edificis municipals de Sant Celoni i La Batllòria. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui  ret i amb el 
benentès 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. 
 
6. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER TCMAN SL, AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL 
INFORMATITZADA DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.300 €, dipositada en forma d’aval bancari per Tcman 
SL, amb NIF B-61.397.055, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a la prestació del servei d’implantació d’un sistema de gestió integral informatitzada del 
manteniment de les instal·lacions municipals. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès 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). 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
ESTEVE DE PALAUTORDERA I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ VIAL A L'ESCOLA VALLMANYA DE SANT 
ESTEVE DE PALAUTORDERA 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual literalment diu:  
 
" <<Primer.- objecte 
 
Aquest acord té per objecte la prestació del servei d’educació vial a l’alumnat de l’escola 
Vallmanya de Sant Esteve de Palautordera que es realitzaria amb els efectius de la Policia 
Local de l’Ajuntament de Sant Celoni, Segona.- abast del servei El servei d’educació vial es 
realitzarà de forma coordinada entre la direcció del centre escolar, la regidoria d’ensenyament 
de l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i el cap de la policia local de Sant Celoni. 
 
Tercer.- obligacions de les parts 
 
L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera s’obliga a: 
 
- habilitar la zona o espai i aules que siguin necessàries per a la prestació del servei d’educació 
vial, planificar l’horari amb la direcció de l’escola Vallmanya, fer-se càrrec de qualsevol 
reclamació vinculada a la prestació d’aquest servei. 
 



 

-  assumir les despeses derivades d’aquesta col·laboració, incloses les reparacions dels 
desperfectes del material i la restitució en cas de pèrdua o robatori. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni queda obligat a : 
 
- Prestar el servei amb personal la Policia Local i amb el material didàctic necessari, en el 
període que de mutu acord s’estableixi. 
 
- Elaborar un informe relatiu a les activitats realitzades i al desenvolupament del servei. 
 
Quart.- determinació del cost i transferències econòmiques. 
 
El cost d’aquest servei, calculat com a treballs realitzats fora de la jornada habitual de treball 
dels agents de la policia local de Sant Celoni servirà per establir la compensació econòmica 
que l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera haurà de satisfer a l’Ajuntament de Sant 
Celoni, mitjançant la liquidació corresponent. 
 
També anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera la despesa de carburant 
i els danys que es poguessin provocar al material didàctic utilitzat o als vehicles de la policia o 
als seus agents sempre i quan no fossin assumits per les asseguradores corresponents. 
 
Cinquè.- Vigència i causes d’extinció de l’acord de col·laboració 
 
1. La vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la data de la seva signatura essent 
prorrogable de forma expressa, per igual període de temps i fins a un màxim de quatre. No 
obstant això, es pot rescindir per alguna de les causes següents: 
 
a) Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que en constitueixen 
l’objecte. En especial es considera causa resolució del conveni la impossibilitat, per qualsevol 
motiu, de disposar de personal suficient de la plantilla de la policia local de Sant Celoni per 
prestar el servei objecte del present conveni. 
 
b) Per mutu acord, en els termes que s’estableixin. 
 
c) Per incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest acord. En aquest cas, 
la part afectada haurà de comunicar a l’altra part la seva voluntat de resoldre l’Acord així com 
les causes de l’incompliment en que es basa. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit 
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, en el seu defecte, el 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta 
finalització de les accions pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits 
anteriors. 
 
Sisè.- Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, 
que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en 
el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
essent els encarregats de portar a terme els convenis específics. 
 



 

Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així 
com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.  
 
2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Setè.- Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni. 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part 
que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén 
resolt. 
 
Vuitè.- caràcter administratiu de l’acord de col·laboració. 
 
Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui, a assumir les 
determinacions del present conveni que té caràcter administratiu i sotmeten les qüestions 
litigioses que es puguin plantejar a la competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.>>" 
 
2. Facultar al Sr. alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 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, recollits 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. 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 A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE COBRIMENT 
DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA MONTNEGRE EN AQUESTA LOCALITAT 
 
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 a l'execució de les 
obres de cobriment de la pista poliesportiva de l'escola Montnegre en aquesta localitat 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 A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE COBRIMENT DE LA PISTA 
POLIESPORTIVADE L’ESCOLA MONTNEGRE EN AQUESTA LOCALITAT. 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, el Director General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, actuant en 
nom i representació del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el nomenament fet per 
Decret 73/2018, de 7 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de 
les atribucions que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra part, l’Il·lustríssim Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, alcalde - president de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril. 
 
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya abans esmentat, 
 
E X P O S E N: 
 
1. L’Ajuntament de Sant Celoni té la voluntat de cobrir la pista poliesportiva de l’Escola 
Montnegre amb una doble finalitat. Per un costat, per tal de dotar al nucli de la Batllòria d’un 
espai polivalent protegit, on es puguin desenvolupar, a més d’activitats esportives, actes socials 
i culturals, convertint-lo així en un espai únic, que ajudarà a fomentar la cohesió i la 
revitalització de la vida esportiva, social i cultural del nucli de La Batllòria, lloc on s’ubica el 
centre. Per l’altre, amb l’objectiu que aquest espai sigui utilitzat com a pista de barri davant la 
manca de sistemes comunitaris i d’espais lliures en el citat nucli poblacional. 
 
2. L’Ajuntament de Sant Celoni es farà càrrec de la redacció del Projecte d’obres de cobriment 
d’aquesta pista així com de l’execució d’aquestes. 
 
3. D’acord amb l’article 165 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, correspon a 
l’administració educativa promoure l'ús social dels centres públics fora de l'horari escolar i 
regular els criteris bàsics d'aquest ús. En aquest sentit, els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, determinen els criteris, procediments i 
requisits que regulen l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics. 
 
En concret, l’article 54.2 disposa que correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora 
de l'horari escolar, dels edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la 
propietat demanial, com és el cas de l’Escola Montnegre. 
 



 

4. L’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que correspon als 
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el 
manteniment dels centres educatius públics. 
 
Així mateix, l’article 164 del mateix Text legal estableix que sens perjudici d'altres modalitats de 
col·laboració que es puguin establir, la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis 
destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a què fa referència l'article 81 
corresponen al municipi on es troben situats. En aquest sentit, el present conveni es configura 
com a mecanisme per establir un règim de configuració alternatiu al previst al citat article. 
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar 
aquest conveni de conformitat amb les següents 
 
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre ambdues 
administracions per tal de dur a terme les obres de cobriment de la pista poliesportiva de 
l’Escola Montnegre, ubicada al nucli de La Batllòria de Sant Celoni, així com regular la 
promoció de l’ús social d’aquesta instal·lació fora de l’horari lectiu del centre. 
 
SEGONA.- FINANÇAMENT 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es farà càrrec de totes les despeses que comporti la construcció 
d’una coberta parcial per al cobriment de la pista poliesportiva de l’Escola Montnegre, que 
comprèn la redacció del projecte d’obres, la seva execució i la corresponent direcció 
d’aquestes. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es farà càrrec així mateix de les despeses que corresponguin per 
impostos i taxes. 
 
Als efectes de l’establert en els dos apartats anteriors, l’Ajuntament ha consignat en el 
pressupost de l’any 2018, 311.578,37 € en càrrec a l’aplicació pressupostària 07 432J0 62209 
per poder atendre les despeses d’execució i direcció d’aquesta obra. 
 
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES 
 
Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte d’obres relatiu a la coberta parcial per al 
cobriment de la pista poliesportiva de l’Escola Montnegre. 
 
QUARTA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
1. La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament 
de Sant Celoni ajustant-se en tot moment alaLlei9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Ensenyament l’acord d’adjudicació de les obres i 
les dates del seu inici i acabament. 
 
Així mateix, l’Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que 
comportin un endarreriment en els terminis previstos. 
 
Malgrat que l’àmbit on s’han d’executar les obres, això és la pista poliesportiva que ha de ser 
objecte de cobertura, es troba afectat a l’ús educatiu, el Departament d’Ensenyament de la 



 

Generalitat de Catalunya autoritza de manera expressa l’execució de les obres d’acord amb el 
projecte que s’hagi aprovat, fet que impedirà l’ús per part d’aquest del citat espai durant el 
temps que duri l’execució de les obres i fins a la seva recepció. La disposició d’aquesta 
autorització per part del Departament d’Ensenyament serà consignada tant en l’acta de 
replanteig com en l’acta de comprovació del replanteig. 
 
2. Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà l’assistència 
d’un representant del Departament d’Ensenyament, per a la seva participació en aquesta, fent 
arribar a la Direcció General de Centres Públics un exemplar original de l’Acta corresponent un 
cop subscrita. 
 
Així mateix, un cop acabades les obres, l’Ajuntament de Sant Celoni lliurarà al Departament 
d’Ensenyament una certificació final d’obra i una certificació de l’arquitecte municipal conforme 
les obres executades coincideixen amb el projecte aprovat. 
 
3. En el cas que les obres del contracte coincideixin amb el temps lectiu del centre, 
l’Ajuntament de Sant Celoni donarà compliment a l’article 13.5 de la Llei 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil, per tal de garantir la protecció dels menors, incorporant en el contracte 
d’aquestes obres una declaració de l’empresa contractista conforme disposa de la certificació 
negativa del Registre central de delinqüents sexuals que acrediti que el personal destinat a 
l’execució del contracte no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la 
llibertat i la indemnitat sexual. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Celoni prendrà les mesures necessàries de seguretat en 
relació amb els alumnes, el personal del centre i les terceres persones que puguin accedir al 
centre educatiu. 
 
CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 
 
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que 
hagi designat l’Ajuntament de Sant Celoni i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la 
normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat. 
 
SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
Sense perjudici de la facultat de control i supervisió de l’execució de les obres que correspon a 
l’Ajuntament de Sant Celoni com a entitat contractant de les obres, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya podrà comprovar el compliment de les clàusules 
d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi informat 
tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de 
l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el 
Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
 
SETENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
La propietat de les obres realitzades serà de l’Ajuntament de Sant Celoni, sense perjudici del 
seu ús pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins l’horari lectiu per a 
l’activitat escolar que li és inherent, un cop efectuada la seva recepció per part de l’Ajuntament. 
 
Correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, dels 
edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial, com 



 

és el cas que ens ocupa. Tenint en compte que la vigència del conveni es circumscriu a 
l’execució de les obres i que a més es tracta d’una potestat estrictament municipal, la concreció 
del citat ús social serà efectuat mitjançant Resolució d’Alcaldia d’acord amb els següents 
criteris: 
 
- la pista poliesportiva de l’Escola Montnegre funcionarà com a pista de barri de la Batllòria fora 
de l’horari escolar. 
 
- durant aquest horari es permetrà el lliure accés a la pista poliesportiva per part de la 
ciutadania, romanent les portes d’entrada a dita instal·lació obertes. 
 
- en aquells casos en que l’Ajuntament organitzi, directament o a través de qualsevol entitat, un 
acte de caràcter esportiu, social i/o cultural el mencionat ús de pista de barri cedirà en benefici 
de l’acte. 
 
VUITENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
 
La conservació, el manteniment i la vigilància de la instal·lació, un cop finalitzades les obres, 
correspondrà a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
NOVENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni 
de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre 
els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna de les parts  i establirà les conseqüències aplicables en 
cas d’incompliment. 
 
Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni: L’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Celoni, el secretari 
municipal i la directora de l’Àrea de Cultura i Educació o persones amb qui deleguin. Per part 
del Departament d’Ensenyament: La Secretària i el Cap de la Secció d’Obres i Manteniment del 
Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, o persones en qui deleguin, que es reunirà un 
cop a l’any o quan ho sol·liciti motivadament una de les parts. 
 
DESENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 10 de setembre de 
2020. 
 
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat. 
 
ONZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
b) Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
c) Denúncia d’una de les parts amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
d) En cas d’incompliment manifest de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna 
de les parts, 
es podrà resoldre el conveni i es determinaran les conseqüències corresponents. 
e) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves 
previsions. 
f) Les generals establertes en la legislació vigent. 



 

 
DOTZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la 
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb 
el que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula 
novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa 
administrativa." 
 
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. 

 
PUNTS D'URGÈNCIA 
 
9.  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS ESPECIALS COM A PISCINA D'ESTIU DEL CENTRE 
MUNICIPAL D'ESPORTS SOT DE LES GRANOTES, PER A L'ANY 2018. 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació dels preus públics especials com a piscina d’estiu, 
del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes per als mesos de juliol i agost. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. Atesa la 
manca de piscina descoberta d’estiu al municipi, es considera necessari oferir aquest tipus de 
servei, tenint en compte l’interès social detectat per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes. 
 
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. El 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 – . 
 
A proposta del regidor de l'àrea d'Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Aprovar els preus públics de les entrades puntuals de la piscina municipal del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, de la modalitat d’estiu, per al període comprès entre 
l’1 de juliol i el 31 d’agost. 
 
ENTRADES PUNTUALS MODALITAT D’ESTIU 2018 (mesos de juliol i agost) 
 
Entrada d’un dia* 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes 
Preu 
3,02 € 
4,23 € 
 
Abonament 10 dies* 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes 
20,86 € 
29,16 € 
 
*El preu no inclou l’ús dels serveis complementaris del centre (sales d’activitats dirigides, sala 
de musculació...) d’acord amb la normativa de funcionament del CME Sot de les Granotes. 
 
2. Publicar els preus públics aprovats al Butlletí Oficial de la Província (BOP).  
 
3. Notificar a la UFEC els preus públics aprovats. 
 
 
 
 



 

10. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU PER A JOVES  
( ESTIU 2018).  
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les activitats d’estiu per a 
joves (Estiu 2018). 
 
L’Àrea de Cultura 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 de 2015. 
 
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 la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
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 13 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. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1.Aprovar els preus públics per a les activitats d’estiu per a joves (Estiu 2018), amb les tarifes 
relacionades a continuació: 
 
Curs intensiu d’anglès – Nivell mig 
De dilluns a divendres de 10h a 13h ______________________________________ 45,00 € 
(del 2 al 27 de juliol de 2018) 
 
SORTIDES AMB BTT + PAINTBALL 



 

25 de juliol de 10 a 12h (2 hores) 
27 de juliol de 8 a 14h (6 hores)____________________________________________ 15,00 € 
 
SORTIDA "HUMOR AMARILLO" 
20 de juliol de 9 a 13h (4 hores) ____________________________________________ 10,00 € 
 
CURS D'ESCALADA 
11 de juliol de 10 a 12h.(2 hores) 
13 de juliol de 9 a 13h. (4 hores) ____________________________________________15,00 € 
 
SORTIDA A UN PARC VERTICAL 
6 de juliol de 9 a 14h. (5 hores) ____________________________________________ 10,00 € 
 
Ciència divertida.Taller de slimes 
2 de juliol de 10h a 13h (3 hores) ____________________________________________ 5,00 € 
 
Taller de dj's 
27 de juliol de 10h a 13h (3 hores) __________________________________________ 10,00 € 
 
TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL AMB SANTI SERRATOSA 
10 de juliol (2 hores) ______________________________________________________ 5,00 € 
 
TALLER D’INICIACIÓ AL CIRC 
16 de juliol (2 hores) ______________________________________________________ 5,00 € 
TALLER DE RAP, RIMES I BEATS 
 
25 i 27 de juny, 2 i 4 de juliol ______________________________________________ 15,00 € 
 
2. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
11. IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE, 
SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
( EXP 1/2018-GGP). 
 
1. Imposar al Sr, com a autor dels fets ocorreguts i tenidor del gos, anomenat Chanel, en el 
moment de formular-se la denúncia, amb domicili a Sant Celoni, la sanció consistent en multa 
per import de 300,52 euros, com a responsable de la següent infracció: 
 
- Article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, que tipifica com a infracció greu, trobar-se el gos 
potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena. 
 
2. Notificar aquest acord a la part interessada, als efectes escaients. 
 
12. IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE, 
SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
( EXP 4/2018-GGP). 
 
1. Imposar a la Sra, com a titular del gos de raça American Stafford, color marró, per la 
vulneració de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, la sanció de multa per import de 2.404,06 €. 
 
2. Notificar aquest acord a la part interessada, als efectes escaients. 
 



 

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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