
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 24 D'OCTUBRE 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.: 16/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 24 d'octubre de 2018 
Inici:  20:00 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  
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU (arriba al punt 4, essent les  
   20:04) 
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-SCBP-E  
   

Ordre del dia: 
 

 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local del dia 03.10.2018.    
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució  de les obres d'adequació 
de la part antiga del cementiri de la Batllòria, segona fase.   
 

4. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació del servei 
d'assistència tècnica (direcció, direcció executiva i coordinació de Seguretat i 
Salut) de les obres de construcció d'una coberta parcial a la pista poliesportiva 
de l'escola Montnegre de la Batllòria. 
 

5. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de les obres de 



 

construcció d'una coberta parcial a la pista poliesportiva de l'escola Montnegre 
de la Batllòria 
 

6. Aprovació, si escau, d'una pròrroga del contracte per a la prestació del servei 
d'escampada de sal amb mitjans mecànics a les vies públiques de Sant 
Celoni, en situació d'emergència per neu o glaç. 
 

7. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte 
per a la prestació del servei al desenvolupament del projecte de planificació 
estratègica "Sant Celoni, Capital del Bosc". 
 

8. Aprovació de la contractació d'un vehicle elèctric Nissan Leaf a adscriure a 
l'Àmbit de Comunitat, en el marc de l'acord marc de mobilitat sostenible del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

9. Aprovació de les correccions a l'acord de la JGL d'aprovació del conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació Neurològica 
Amics del Baix Montseny, per a la realització d'activitats d'interès social i 
comunitari durant l'any 2018. 
 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el 
Comité Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la 
realització d'activitats d'interès social i comunitari, durant l'any 2018. 

 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública) 
 

11. Aprovació inicial del projecte refós de les actuacions necessàries per a 
l'adequació de la xarxa d'aigua potable de distribució a la nova pressió del 
servei, fase II a fase V. 

   
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 03.10.2018. 
 
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 dues llicències d'obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 

 



 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 
10.10.201
8 

OM-4/18  Bomar 92 SL C/ Olzinelles, núm. 14-
16 

Modificació projecte 
d'obres d'immoble. 

11.10.201
8 

OM-I-
38/18 

Bomar 92, SL C/ Olzinelles, 14-16 Llicència de divisió 
horitzontal 

 
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ 
DE LA PART ANTIGA DEL CEMENTIRI DE LA BATLLÒRIA, SEGONA FASE.   
 
1. Adjudicar a Construccions Deumal SA, amb NIF A-59.082.644, el contracte per a l’execució 
de la segona fase de les obres d’adequació de la part antiga del cementiri de La Batllòria, per la 
quantitat de 131.369,66 €, IVA no inclòs, amb subjecció al PCAP i al projecte redactat per 
l’arquitecte tècnic. 
 
2. Citar a Construccions Deumal SA per a que en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Disposar la despesa de 158.957,29 € (131.369,66 € més el 21% IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.164B0.63102 (Cementiri de La Batllòria) del pressupost municipal per a 
l’exercici de 2018. 
 
4. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
5. Notificar aquests acords a Construccions Deumal SA per al seu coneixement i amb indicació 
dels recursos que pot interposar. 
 
4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (DIRECCIÓ, DIRECCIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT) DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA PARCIAL A 
LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA . 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat, del servei d’assistència tècnica de les obres de construcció d’una coberta parcial a 
la pista poliesportiva de l’escola Montnegre de La Batllòria, d’acord amb els següents lots: 
 
Lot 1: contractació de la direcció de l’obra 
Lot 2: contractació de la direcció executiva de l’obra 
Lot 3: contractació de la coordinació de seguretat i salut de l’obra 
 
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 al Perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament. 
 
4. Autoritzar la despesa de 11.979 € (base imposable de 9.900 més el 21% d’IVA), amb càrrec 
a l’aplicació 07.342J0.62209 (Escola Montnegre de La Batllòria) del pressupost municipal de 
2018. 
 



 

5. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA PARCIAL A LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA 
MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA.  
 
1. Aprovar la contractació de les obres contingudes al projecte tècnic per a la construcció d’una 
coberta parcial a la pista poliesportiva de l’escola Montnegre de La Batllòria, redactat per 
l’arquitecte i aprovat definitivament en data 19.09.2018, mitjançant licitació pel procediment 
obert simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
4. Autoritzar la despesa de 299.578,37 € (247.585,43 € més el 21% d’IVA), a l’aplicació 
pressupostària 07.342J0.62209 (Escola Montnegre de La Batllòria) del pressupost municipal 
per a 2018. 
 
6. APROVACIÓ D'UNA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D'ESCAMPADA DE SAL AMB MITJANS MECÀNICS  A LES VIES PÚBLIQUES DE 
SANT CELONI, EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA PER NEU O GLAÇ. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 01.12.2016, per a la prestació del 
servei d’escampada de sal amb mitjans mecànics a les vies públiques de Sant Celoni en 
situacions d’emergència per nevades o glaçades, tal com preveu la clàusula 6 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del 
dia 15.11.2018 i fins al 15.03.2019. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 907,50 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 
05.1533A.22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost 
de la Corporació per a 2018, quedant supeditada l’aprovació de la despesa de 1.512,50 €, IVA 
inclòs, a l’existència de crèdit en el pressupost per a 2019. 
 
3. Notificar aquest acord per al seu coneixement i als oportuns efectes. 
 
7. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA "SANT CELONI, CAPITAL DEL BOSC". 

 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.078,50 € dipositada en metàl·lic per Fundació 
Eurecat, amb NIF G66210345, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a la prestació del servei per al desenvolupament del projecte de planificació estratègica 
“Sant Celoni, capital del bosc”. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que 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. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D'UN VEHICLE ELÈCTRIC NISSAN LEAF A 
ADSCRIURE A L'ÀMBIT DE COMUNITAT, EN EL MARC DE L'ACORD MARC DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.   
 
1. Aprovar la contractació d’un vehicle elèctric model NISSAN LEAF 5 portes 40 kWh Acenta, 
per un import de 29.929,21 € IVA inclòs (Base imposable: 24.734,89 € + IVA 21%: 5.194,33 €), 
a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, (CIF B08633950), amb adreça a carrer de Pere 
IV,363 de 08020, Barcelona, en el marc de l’Acord marc de mobilitat sostenible” del Consorci 
Català pel Desenvolupament local, que inclou entre altres productes, vehicles elèctrics del Lot 1 
denominat “Automòbils”, Sublot 1.1. “Turisme elèctric amb subministrament del carregador 
vinculat”, que recull les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives i el Plec 
de Prescripcions Tècniques establertes. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa, imputable a l’aplicació pressupostària 04 231Z0 62400 
Elements de transport del Pressupost municipal de l’any 2018. 
 
3. Requerir a l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL la constitució d’una garantia 
definitiva per una quantitat equivalent al 5% de l'import d’adjudicació (1.496,46 euros). 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar davant de l’òrgan de contractació, en el termini de 
deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la comunicació a l’empresa adjudicatària de 
l'acord d'aprovació de l’encàrrec, el resguard acreditatiu d’haver dipositat en la tresoreria de 
l’òrgan de contractació l’import assenyalat  
 
4. Citar a l’empresa adjudicatària per tal que realitzi en un termini de 15 dies hàbils la 
formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document 
contractual. El document contractual haurà de concretar els punts a què fa referència la 
clàusula 66 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
5. Notificar els acords precedents a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i al Consorci 
Català pel Desenvolupament local.      
 
9. APROVACIÓ DE LES CORRECCIONS A L'ACORD DE LA JGL D'APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I 
L'ASSOCIACIÓ NEUROLÒGICA AMICS DEL BAIX MONTSENY, PER A LA REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI DURANT L'ANY 2018.   
 
1. Aprovar les correccions a l'acord d'aprovació de la Junta de Govern Local (sessió ordinària 
del dia 19 de juliol de 2018,) del conveni entre col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Associació Neurològica Amics del Baix Montseny (expedient 2018/1095) durant l’any 2018 
segons el literal següent: 
 
- Acord número 3: 
 
"Autoritzar i disposar un total de 12.222,27.-euros. de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04.311F0.48902 Associació Neurològica Amics del Baix Montseny, del 
pressupost municipal 2018.” 
 
- Acord número 4: 
 
"Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a l’Associació Neurològica Amics 
del Baix Montseny, per la quantitat de 6.111,14.-euros corresponents al 50% del total de 
12.222,27.-euros de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni.” 
 
 



 

10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I EL COMITÉ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX 
MONTSENY, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI, 
DURANT L'ANY 2018. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Comitè Comarcal de la Creu Roja 
a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats d’interès social i comunitari, 
durant l’any 2018, segons el literal següent: 
 
 “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i   Comitè Comarcal de la 
Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats d’interès social i 
comunitari, durant l’any 2018. 
 
Sant Celoni, XXXXX de 2018 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Francesc Deulofeu Fontanillas, que actua com a alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Celoni (en endavant l’Ajuntament), amb NIF número P- 0820100-F i domicili a Plaça de la 
Vila, 1, -08470 Sant Celoni, en nom i representació de dita corporació, assistit del secretari 
municipal. 
 
I d’altra part, el Sr. amb domicili a efectes d’aquest conveni a Sant Celoni, Carretera Vella, 86, i 
NIF 77297357S, que actua en nom i representació del Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant 
Celoni i Baix Montseny (en endavant Creu Roja), amb el mateix domicili i NIF Q2866001G en 
qualitat de delegat especial. 
 
EXPOSEN: 
 
Primer. Que la cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve 
regulada amb caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament 
autonòmic els articles 108 a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Segon. Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, 
configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les 
activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. Que entre els fins estatuaris de 
Creu Roja figura la promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis 
assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la 
seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i 
en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut i, en general, l’exercici de 
tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els 
principis d’humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat. 
 
Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial 
decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja 
i dels Estatuts de la mateixa, Creu Roja és una entitat idònia per a contribuir al 
desenvolupament de política social a Sant Celoni. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les seves activitats en benefici de la població. D’acord amb 
la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions en 



 

les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió directa es 
formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la subvenció, 
l’objecte, el termini i la forma de justificació. 
 
La base d’execució 25.1 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions i ajuts de concessió directa i indica que s’han d’imputar a la 
corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de 
subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot 
atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 
 
Quart. Al Pla estratègic de subvencions del pressupost per l'exercici 2018 aprovat al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió extraordinària de l'1 de març de 2018 va acordar atorgar 
a Creu Roja una subvenció nominativa de 62.298,00 €., per destinar a projectes comunitaris 
solidaris durant l’any 2018. 
 
Cinquè. Tal com disposa la normativa, consten a l’expedient les certificacions de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social, conforme l’entitat Creu Roja es troba al corrent d’obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a Creu Roja per part de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, han estat degudament justificades. 
 
PACTEN: 
 
Primer. Objecte del conveni. 
L’objecte del present conveni és regular la cooperació entre ambdues parts per a l’assoliment 
d’objectius comuns i millores en l’aplicació de projectes associats a serveis socials i 
comunitaris, al Servei municipal d’aliments i al reforç de l’alimentació amb producte fresc en 
persones en risc d’exclusió. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
L’Ajuntament atorga a Creu Roja una subvenció total de 62.298,00 €. imputables a l’aplicació 
04 231 A0, classificació econòmica 489, per destinar durant l’any 2018 als àmbits comunitaris i 
pels valors segregats següents: 
 
1.Serveis socials i comunitaris: 13.798,00 € 
2.Servei d’aliments: 15.500,00 € 
2.Programa aliment fresc: 33.000,00 € 
 
Amb l’objecte de facilitar l’execució dels projectes objecte del present conveni l’Ajuntament 
facilitarà a Creu Roja els següents elements: 
 
Cessió, amb gestió integral per part de Creu Roja, de l’espai municipal situat al carrer de Dr. 
Fleming,9, per destinar a punt de lliurament del Servei d’aliments, amb caràcter de llicència 
d’ús temporal. 
 
Reserva de 12 metres d’aparcament de vehicles, a ambdues dues bandes del carrer Santiago 
Rusiñol, per garantir la sortida d’ambulàncies i lliurament de 6 targetes d‘aparcament per a 
vehicles de l’entitat, que només s’empraran mentre estiguin en situació de servei i sempre 
evitant, en la mesura del possible, interferir en el sistema de rotació d’aparcament en zona 
blava. 
 
Tercer. Obligacions de Creu Roja. 



 

Els elements objecte de subvenció que Creu Roja implementarà en cadascun dels àmbits, són 
els següents, fonamentats de manera tranversal en el programa de captació de voluntariat i 
realitzant el seu enquadrament als diferents àmbits previstos en aquest conveni, tot vetllant per 
la formació de les persones voluntàries per cobrir necessitats bàsiques de les persones 
usuàries que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat: 
 
1. Serveis socials i comunitaris: 
 Implementació a Sant Celoni del Programa VBellesa Activa, per a la promoció de l’envelliment 
actiu. 
 
Activitats de promoció del voluntariat (tallers, cursos...) 
Atenció de demandes puntuals d’emergència social amb els recursos 
humans i materials de què disposa l’entitat. 
Suport a domicili: 
o Atenció domiciliària 
o Kits d’aliments i lots de producte de suport 
 
Col·laboració en el Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i 
altres comportaments de risc, El Tritó del Baix Montseny. 
 
Suport a dones en situació de dificultat social. 
Suport a persones cuidadores. 
 
Organització d’una campanya de recollida i lliurament de joguines durant les Festes de Nadal i 
Reis, destinada a infants de famílies amb situacions 
socioeconòmiques desafavorides. 
 
Atenció a la infància i joventut en risc d’exclusió social. 
Col·laboració en programes com Ethos; Èxit escolar i similars. 
Programa de formació, adreçat al personal de l’Ajuntament en matèria de 
socorrisme i desfibril·lació automàtica (DEA). 
 
Tallers de formació en primers auxilis en el medi escolar, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO dels 
centres educatius del municipi. 
 
Promoció de campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, 
etc.). 
 
Col·laboració plena en situacions d’emergència sanitària i/o de protecció 
civil. 
 
2. Servei d’aliments: 
 
Recepció de persones derivades, des dels Serveis socials bàsics i 
lliurament d’aliments, amb la periodicitat i condicions estipulades segons 
protocols de Serveis socials. 
 
Adquisició i lliurament d’aliments específics i bolquers per a nadons, d’acord amb els criteris 
des Serveis socials bàsics i en funció de la disponibilitat de l’entitat. 
 
Coordinació sistemàtica amb Serveis socials bàsics. 
Organització d’un mínim d’un recapte anual a Sant Celoni, en col·laboració amb altres entitats 
del municipi, que treballin per la mateixa finalitat i en conveni amb l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 



 

 
3. Programa aliment fresc: 
 
Lliurament de targes aliment fresc de Creu Roja, per un valor màxim de 33.000,00 €., per a 
l’aplicació del Programa aliment fresc. 
 
Quart. Condicions. 
1. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou el 
conveni es podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb 
factures, realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2018 fins a la finalització 
de la durada del conveni. 
 
2. El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el primer 50% una vegada signat 
el present conveni; el 50% restant, quan l’entitat presenti - dins els terminis establerts - la 
documentació corresponent a la justificació preceptiva. 
 
3. Creu Roja haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el dia 28 de febrer de 
2019. 
 
4. Creu Roja s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, en 
especial per que fa als següents aspectes: 
 
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció 
general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anterior i en relació a la subvenció atorgada. 
 
b) Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, 
degudament justificada, la memòria dels projectes i els annexes corresponents. 
 
És imprescindible acreditar la despesa presentant factures originals o còpies compulsades. No 
seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o jurídiques on els 
membres de la Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o propietaris. La documentació 
presentada serà informada per l’Àrea de Serveis a les Persones- Àmbit de Comunitat, com a 
requisit necessari per acreditar la validesa de la mateixa com a justificant de la subvenció 
estipulada. 
 
c) D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 
2018, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2018 d’una subvenció de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2017 
amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan 
competent. 
 
Sense aquesta certificació, en la quan han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts 
per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per a l’any 
2018. 
 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període no 
inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 
e) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota 
la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, emprant model 



 

normalitzat que es facilitarà, O bé amb la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Celoni” i el logotip de l’Ajuntament. 
 
f) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a 
allò establert a la Llei 19/2013. 
 
g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi declarat amb 
la sol·licitud. 
 
5. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, així 
com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2017. 
 
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni. 
De manera trimestral, com a mínim, es reuniran persones responsables de l’equip de 
coordinació de l’entitat amb electes i tècniques de l’Ajuntament per tal de fer una avaluació de 
la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures: 
 
Per part de Creu Roja: -El president de l’entitat o persona a qui delegui. 
-La coordinadora de l’entitat o persona a qui delegui. 
Per part de l’Ajuntament: -La regidora de Comunitat o persona a qui delegui. 
- El director de Comuintat o persona a qui delegui. 
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions. 
Creu Roja haurà de reintegrar, total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als 
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de 
subvencions. 
 
Setè. Òrgan de Govern que autoritza el conveni. 
El present conveni ha estat aprovat per Resolució d’Alcaldia.. 
 
Vuitè. Durada del conveni. 
La durada d’aquest conveni s’estén des de l’1 al 31 de desembre de 2018, sens perjudici de la 
posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a la condició 1a, atesa 
la naturalesa dels projectes que inclou, Creu Roja podrà justificar les actuacions i les despeses, 
amb la memòria d’accions i amb factures, realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de 
gener de 2018 fins a la finalització de la durada del conveni. 
 
Novè. Règim de modificació del conveni. 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Desè. Causes i formes d’extinció, prèvies al termini establert. 
El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els 
supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i 
un cop s’hagi actuat conforme es detalla tot seguit. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
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 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 cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, 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, 
sense perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable. 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
i, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós – 
administrativa. ” 
 
2. Atorgar al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, amb NIF 
Q2866001G, la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2018, per un total 
62.298,0.-euros. 
 
3. Autoritzar i disposar un total de 62.298,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 231A0 48904 Comité comarcal de la Creu Roja de Sant Celoni, del 
pressupost municipal 2018, en el benentès de fiscalització favorable per la Intervenció o en 
l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 
4. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a Comitè Comarcal de la Creu 
Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per la quantitat de 31.149,00.-euros corresponents al 50% 
del total de 62.298,00 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del 
conveni. 
 
5. Notificar a Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, els acords 
precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE REFÓS DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES 
PER A L'ADEQUACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE DISTRIBUCIÓ A LA NOVA 
PRESSIÓ DEL SERVEI, FASE II A FASE V. 
 
El Ple municipal, en sessió de data 11 de febrer de 2008, va adjudicar a la mercantil SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA el contracte per a la gestió del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni, sota la modalitat de 
concessió de servei públic amb execució d’obres, amb una retribució de la gestió del 6%, 
d’acord amb el plec de condicions regulador del contracte i amb els termes que figuren a la 
seva oferta presentada a concurs, que inclou millores per un import de 2.019.114 €. Aquest 
contracte fou formalitzat en data 12 de març de 2008. 
 
El vigent plec del servei municipal d’abastament d’aigua potable, dins un conjunt de millores, 
inclou la reordenació dels diferents pisos de pressió, per la qual cosa es necessari realitzar una 
sèrie de reformes a la xarxa de distribució i la instal·lació d’artèries de transport, que es 
concreten en l’objecte d’aquest projecte, i que són: 
 
- Adequar la zona d’abastament del casc urbà a la nova pressió de servei. 
- Eliminar la canonada de fibrociment de DN250mm del carrer Jaume I. 
- Dimensionar i valorar les artèries de distribució necessàries per tal de 
garantir els cabals de subministrament des del dipòsit del Turó. 



 

- Adequar l’arribada de l’aigua al dipòsit del Turó per tal de poder garantir 
l’increment de la demanda en aquest dipòsit. 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 15.03.2017 va aprovar l’actuació de les obres i 
instal·lacions de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU desenvolupada 
en el projecte d’actuacions necessàries per a l’adequació de la xarxa d’aigua potable de 
distribució a la nova pressió del servei, al terme municipal de Sant Celoni, de la fase II a la fase 
V i també va aprovar inicialment el referit projecte amb un pressupost d’execució 
d’1.211.124,32 euros (IVA exclòs) aprovació que va ser elevada a definitiva per no haver-se 
presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició pública el 19.05.2018. 
 
La fase III inclosa en aquest projecte aprovat ha estat executada en el primer trimestre de 
2018, certificada per un valor de 90.209,14€ (IVA exclòs) i posada en servei, pendent de la 
seva incorporació a la propera revisió de tarifes. 
 
En el transcurs de l’execució de la fase III, han estat detectades algunes deficiències de 
projecte, que si bé han estat resoltes en l’esmentada fase III amb actuacions justificades en un 
capítol específic de “partides alçades”, s’ha cregut necessari esmenar aquests aspectes en les 
fases II, IV i V, encara pendents d’execució. Aquests aspectes es poden resumir en: 
 
reposició dels paviments en voreres, seccions tipus de rasa amb llosa de formigó, pressió 
nominal de les canonades de 16 bars, renovació d’escomeses i canalitzacions provisionals. 
 
El plec del servei municipal d’abastament d’aigua vigent inclou la reordenació dels diferents 
pisos de pressió. La clàusula 71 del plec estableix que el concessionari assumeix al seu càrrec 
exclusiu la redacció de la totalitat del projectes tècnics de les actuacions compreses dins el 
programa d’obres i instal·lacions que resulti del procés licitatori que parteix del contingut a 
l’estudi de viabilitat econòmic i financer de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable 
de Sant Celoni. 
 
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, empresa adjudicatària de la 
gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi, va presentar el dia 
21.09.2018 el projecte refós del projecte de les actuacions necessàries per a l’adequació de la 
xarxa d’aigua potable de distribució a la nova pressió del servei, fase II a fase V. 
 
L’enginyer municipal en data 24.09.2018 ha informat envers el projecte refós indicant que hi ha 
modificació pressupostària amb un increment de 50.448,98 euros (PEM) el que suposa un 
4,55% respecte del projecte anteriorment aprovat i detalla el nou pressupost del projecte del 
que es desprèn que el preu d’execució material és de 1.107.916,13 euros, essent el pressupost 
total de les obres segons el projecte refós de 1.174.391,10 euros IVA exclòs. 
 
L’enginyer municipal indica en el seu informe que la direcció de les obres i la coordinació de 
seguretat seran a càrrec de la concessionària del servei segons s’estableix en el plec, clàusula 
84, essent a càrrec de l’Ajuntament la seva supervisió i que en substitució del visat, s’admetrà 
un certificat de l’empresa on faci constar que el tècnic redactor forma part de la mateixa, la qual 
dona cobertura de responsabilitat civil en les condicions establertes segons el plec del servei. 
 
Posteriorment, l’enginyer municipal en data 5.10.2018 emet informe indicat que tot i suposar el 
nou projecte un increment de pressupost de 50.448,98 €, respecte el projecte ja aprovat, deixa 
la partida total de les actuacions previstes en el programa d’actuacions de la plica del contracte 
del servei, amb un saldo positiu de 1.871.221,54€. 
 
En data 15 d’octubre de 2018, s’ha emès informe per part del Secretari municipal en relació a la 
legalitat aplicable. 
 



 

Fonaments de dret: 
 
De conformitat amb l’article 69 del referit plec de clàusules el concessionari assumeix al seu 
càrrec exclusiu, amb subjecció als projectes executius que a l’efecte aprovi l’Ajuntament, 
l’execució de la totalitat de les obres i instal·lacions compreses en el programa d’obres i 
instal·lacions que resulti del procés licitatori que parteix del contingut a l’estudi de viabilitat 
econòmic i financer de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, i 
es completarà amb les ofertes dels licitadors, que acceptades per la corporació, es plasmaran 
de manera vinculant en el contracte administratiu que es signarà amb el concessionari. 
 
De conformitat amb allò acordat pel Ple, en sessió de 4 de maig de 2010, es va delegar a la 
Junta de Govern Local l’encomana de gestió de Sorea d’aquelles obres que en un futur s’hagin 
d’executar i estiguin incloses en el programa d’actuacións del Plec de condicions així com les 
actuacions incloses en les millores proposades per Sorea, incorporades en el contracte, 
sempre que no superin l’import del 10% del pressupost ordinari municipal. 
 
Per una altra banda, el projecte no està contempla al pressupost de la Corporació, per la qual 
cosa la seva aprovació correspondria al Plenari d’acord amb l’article 22.2.ñ de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local. Cal tenir present, però, que d’acord amb l’informe de 
l’Àrea de Territori obrant a l’expedient, el finançament i la facturació de l’obra anirà a càrrec de 
les tarifes de l’aigua, sense que de l’execució de les obres contemplades al projecte es derivi 
cap factura o obligació econòmica per a l’Ajuntament. Si això fos així, cal tenir present que la 
repercussió pressupostària serà inexistent, pel que la cautela que preveu la Llei d’aprovació pel 
Ple d’un projecte no contemplat al pressupost, pot quedar sense una finalitat determinada en el 
present cas. 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1.- Aprovar l’actuació de les obres i instal·lacions de Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU desenvolupada en el projecte refós del projecte d’actuacions 
necessàries per a l’adequació de la xarxa d’aigua potable de distribució a la nova pressió del 
servei, al terme municipal de Sant Celoni, de la fase II a la fase V. 
 
2.- Aprovar inicialment el projecte refós del projecte d’actuacions necessàries per a l’adequació 
de la xarxa d’aigua potable de distribució a la nova pressió del servei, al terme municipal de 
Sant Celoni, de la fase II a la fase V amb un pressupost d’execució de 1.174.391,10 euros IVA 
exclòs. 
 
3.- Exposar al públic el referit projecte per un termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de que es pugui 
formular reclamacions i al·legacions. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment 
durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar cap nou 
acord. 
 
4.- Encomanar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU la gestió 
d’aquesta actuació desenvolupada en el projecte refós constructiu, la qual serà efectiva aprovat 
el projecte definitivament. 
 
5.- Comunicar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU el següent: 
 
- La direcció de les obres i la coordinació de seguretat seran a càrrec de la concessionària del 
servei segons s’estableix en el plec, clàusula 84, essent a càrrec de l’Ajuntament la seva 
supervisió. 
 



 

- En substitució del visat, s’admetrà un certificat de l’empresa on faci constar que el tècnic 
redactor forma part de la mateixa, la qual dóna cobertura de responsabilitat civil en les 
condicions establertes segons el plec del servei 
 
6.- Notificar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU aquests acords 
amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquesta poden interposar-se.  
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
12. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER AL PROJECTE AMETISTA I PROJECTE ACCIÓ 
EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ EDUCATIVA A LA 
DIVERSITAT DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC 
DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR. 
 
1.- Aprovar la primera addenda del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el departament d’ensenyament, i l’ajuntament de Sant Celoni, per al projecte 
ametista i projecte acció en el marc de les mesures específiques d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi en el marc dels programes de 
diversificació curricular, la qual literalment diu: 
 
“Que amb data 29/06/2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament Sant Celoni, per al projecte Ametista i Projecte Acció d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’Institut Baix 
Montseny. 
 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 
2017-2018. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Sant Celoni, valoren 
positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de donar suport 
als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i 
bque precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la 
seva integració escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament de Sant Celoni, ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les 
actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les 
necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden les següents 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni, en matèria d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Ametista i 
Projecte Acció, que es du a terme en el centre Institut Baix Montseny, per als cursos acadèmics 
2018-2019 i 2019-2020. 
 
SEGONA.- Les mesures i suports addicionals que es proposen en aquesta addenda estan 
regulats a l’article 9 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 
el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
 



 

TERCERA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió 
de seguiment formada per representants del Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, de 
forma paritària, que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-
se. 
 
Hi haurà una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin adients, en aquest cas, 
convocades a petició d’una de les parts. El director o directora del SSTT designarà els 
representants del Departament d’Ensenyament que formen part de la comissió de seguiment. 
 
QUARTA.- Les parts es comprometen a que el respectiu personal, sigui propi o extern, que 
intervingui en la execució d’aquest conveni, compleix la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del 
codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
CINQUENA.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, i concretament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a les mesures de seguretat establertes al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa que la 
pugui modificar o substituir. 
 
Així mateix, es comprometen a complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la  lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) que entrà en vigor el 25 de maig 
de 2018. 
 
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. 
 
SISENA.- Per als centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament, l’assegurança de 
responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya, contractada pel Departament 
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cobreix els possibles danys personals o materials 
causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat. 
 
SETENA.- 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 d’acord amb el que es determina en la comissió de seguiment, vigilància i control que 
es crea en la clàusula tercera, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
2.- Facultar al 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. 
  
El President aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari  
Francesc Deulofeu Fontanillas                  Sergi Ribas Beltrán 
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