
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE NOVEMBRE 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.: 18/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 29 de novembre de 2018 
Inici:  20:35 hores 
Fi:     20:44 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas CiU   
  
Regidors/es: Magali Miracle Rigalós ERC-AM 
 Raül García Ramírez CiU  
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU  
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    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 14.11.2018.    
 
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'arranjament del passeig Francesc Fullà "Xumbo" de Sant Celoni.   
 

4. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres de reasfaltat 
de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni.  
 

5. Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte d'obres 
per a l'aplicació del Pla Director d'enllumenat públic de Sant Celoni, 2ª fase.  
 

6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, 
l'Associació de Gent Gran de l'Esplai i la Fundació Bancària La Caixa, per al 
desenvolupament dels projectes del programa Gent Gran durant l'any 2018. 



 

  
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la 

Junta Provincial de Barcelona de l'Associació Espanyola contra el càncer, per 
a la subvenció d'activitats durant el 2018. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública) 
 

8. Aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis no 
contemplats com a bàsics del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, 
per a l'any 2019. 

   
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 14.11.2018. 
 
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 d'una llicència d'obres majors atorgada des 
de l’última sessió: 

 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

23.11.2018 Om-29/18 Expansión Activos 
88, SL 

C/ Ramis, 9 Construcció d'edifici 
plurifamiliar entre 

mitgeres. 

 
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D'ARRANJAMENT DEL PASSEIG FRANCESC FULLÀ "XUMBO" DE SANT CELONI.   
 
1. Adjudicar a Massachs, Obres i Paisatge, SLU, amb CIF B-17.245.093, el contracte per a 
l’execució de les obres d’arranjament del passeig Francesc Fullà “Xumbo” de Sant Celoni, per 
la quantitat de 78.896,66 €, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte executiu redactat pel tècnic i 
aprovat amb caràcter definitiu en data 19.04.2018. 
 
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la notificació 
de l’adjudicació, formalitzi el contracte amb aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 



 

4. Disposar la despesa de 95.464,96 € (78.896,66 € més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 05.1533A.60919 (Passeig Francesc Fullà “Xumbo”) del pressupost de la 
Corporació per a 2018. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE SANT CELONI . 
  
1. Adjudicar a Construccions Deumal SA, amb CIF A-59.082.644, el contracte per a l’execució 
de les obres de reasfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni, per la quantitat de 
219.500 €, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte executiu redactat des de l’Àrea municipal de 
Territori i aprovat amb caràcter definitiu en data 19.09.2018. 
 
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la notificació 
de l’adjudicació, formalitzi el contracte amb aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
4. Disposar la despesa de 265.595 € (219.500 € més el 21% d’IVA) a les aplicacions següents 
del pressupost municipal per a 2018, amb aquest desglossament: 
 
Partida 05.1532A.61919 (Reasfaltats) 218.031,65 € 
Partida 06.422A0.63106 (Millores polígon Molí de les Planes) 47.563,35 € 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
5. RETORN DE LA GARANTIA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE D'OBRES 
PER A L'APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CELONI, 2ª 
FASE. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.589,50 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Electricitat Boquet SL, amb NIF B-62.145.503, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament 
de Sant Celoni per a l’execució de les obres per a l’aplicació del Pla director d’enllumenat públic 
de Sant Celoni, 2a fase. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a que tingui dret 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. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE L'ESPLAI I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA 
CAIXA, PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DEL PROGRAMA GENT GRAN 
DURANT L'ANY 2018. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l'Associació de Gent 
Gran de l'Esplai i la Fundació bancària La Caixa per al desenvolupament dels projectes del 
Programa de Gent Gran, segons el literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE L'ESPLAI I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” PER 
AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE GENT GRAN 
 
Sant Celoni, a la data de signatura electrònica 



 

 
R E U N I T S 
 
El Sr. 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  
 
El subdirector general de l’Àrea Social de la Fundacio Bancaria Caixa d’ Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa” , actuant en nom de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundacio Bancaria “la Caixa”), domiciliada a Palma ( illes 
Balears), Plaça Weyler,3, i  amb NIF núm. G-58899998 El Sr. actuant en nom i representació 
de l’Associació Gent Gran de l'Esplai, de la qual n’és president, entitat domiciliada al carrer 
Balmes 36, Sant Celoni, i amb NIF G 08924300. 
 
Totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica per establir aquest document i, en especial, 
la representació de les institucions que s’hi anomenen. 
 
Manifesten 
 
I. Que l’Ajuntament de Sant Celoni, té entre les seves àrees d’actuació la promoció del 
benestar de les persones grans, amb l’objectiu d’ impulsar-ne la integració i la participació en la 
societat. 
 
II. Que la Fundació Bancària ”la Caixa” ha fixat des dels seus orígens la seva atenció en la gent 
gran com un dels col·lectius objecte del seu interès mitjançant el Programa de Gent Gran, la 
finalitat del qual és impulsar una tasca de promoció i atenció a aquest col·lectiu, desenvolupant 
activitats de formació i fomentant-ne la participació activa en la societat, i dedicant una atenció 
especial a la gent gran en situació de més vulnerabilitat. 
 
III. Que les institucions són conscients del paper actiu que desenvolupa i ha de desenvolupar la 
gent gran a la societat, on l’augment progressiu de l’esperança de vida, com també la millora 
de les condicions socials i de salut, han donat lloc a un col·lectiu cada vegada més nombrós, 
amb més formació i informació i amb necessitats diferents al llarg del seu cicle vital. Tot això 
suposa la necessitat de donar respostes diverses i innovadores a aquest col·lectiu. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació Gent gran de l'Esplai i la Fundació Bancària 
"la Caixa" reconeixen la tasca que s’ha estat desenvolupant aquests últims anys per impulsar la 
promoció de l’envelliment actiu, les activitats de promoció de la salut i de prevenció de 
situacions de dependència, i fomentant les activitats de participació social i voluntariat. 
 
Per tant, reconeixent-se mútuament prou capacitat per formalitzar la col·laboració i obligar-se, 
acorden lliurement subscriure aquest CONVENI de conformitat amb els següents 
 
A C O R D S 
 
Primer. Objecte del conveni.- 
 
L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Programa a l’Associació Gent Gran de 
l'Esplai, que es detalla a l’Annex I d’aquest conveni i que comprèn el següent: 
 
1. Des de l’Obra Social ”la Caixa” impulsem un estil de vida actiu per contribuir al benestar de la 
gent gran i prevenir situacions no desitjades. 
 



 

En aquest sentit, tots els nostres programes preveuen activitats, tallers i projectes que treballen 
per promoure al màxim l’autonomia de la gent gran, perquè quan apareguin limitacions estiguin 
preparats per afrontar-les. 
 
Activitats de promoció de la salut que contribueixin a prevenir i divulgar coneixements i hàbits 
per envellir satisfactòriament, que ajudin a una adaptació positiva dels canvis i endarrereixin les 
situacions de dependència. 
 
2. Activitats que se centren en la persona i que ofereixen recursos per desenvolupar les 
capacitats personals que ajudin a prendre les decisions necessàries, promocionant els valors 
de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment. 
 
3. Activitats vinculades a l’aprenentatge de les noves tecnologies i a l’acostament de la gent 
gran a les xarxes socials i entorns 2.0. 
 
4. Promoció d’activitats i projectes que impulsen la participació social i el voluntariat, la finalitat 
de les quals és promoure el paper actiu de la gent gran perquè siguin, i se sentin, protagonistes 
de la nostra societat. S’hi inclou la col·laboració amb altres entitats de l’entorn en les quals 
participin activament els socis i/o usuaris dels centres com a protagonistes principals. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà els recursos necessaris per desenvolupar una tasca 
de seguiment i suport als projectes de voluntariat, amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament. 
La descripció de les activitats s’inclou a l’Annex I del conveni. 
 
Segon. Compromisos de les parts.- 
 
2.1. Compromisos per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, i l’Associació Gent Gran de l'Esplai. 
D’una banda, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de Gent Gran de l'Esplai, es 
comprometen a potenciar, informar i col·laborar en el desenvolupament de les activitats i els 
projectes, facilitant el suport en l’organització necessari per executar-los correctament. 
 
II. Aquestes activitats es faran als centres de gent gran o entitats de l’entorn amb les quals es 
col·labori, responsables en cada cas de dur-les a terme i desenvolupar-les. 
 
Finalment, l'Ajuntament de Sant Celoni, es compromet a seguir assumint el cost del 
funcionament, la conservació i el manteniment dels centres, i és responsable del compliment de 
la normativa vigent. 
 
2.2. Compromisos de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
 
D’altra banda, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a impulsar les activitats i els 
projectes que es descriuen a l’Annex I, proporcionant els recursos necessaris i vinculats 
exclusivament al seu desenvolupament. 
 
Així mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a oferir les eines necessàries 
perquè els voluntaris puguin desenvolupar la capacitació requerida per a l’acció. 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” també assumeix el manteniment dels equips informàtics dels 
EspaiCaixa (aules d’informàtica), i en garanteix el bon funcionament durant la vigència d’aquest 
conveni i de les seves pròrrogues. 
 
 
 
 
 



 

Tercer. Comissió de Seguiment.- 
 
Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment 
integrada, com a mínim, per 1 representant de l’Ajuntament de Sant Celoni , 1 representant de 
l’Associació Gent Gran de l'Esplai i 1 de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 
A la Comissió de Seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents: 
a) Definir el pla de treball i les funcions que les parts han de desenvolupar, respectant el 
calendari d’implantació del pla de treball als centres i la definició dels espais on es duguin a 
terme els projectes i les activitats. 
b) Coordinar i fer el seguiment de les activitats previstes. 
c) Presentar propostes de possibles col·laboracions en temes de voluntariat. 
d) Velar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en aquest document. 
Aquesta comissió es reunirà almenys un cop l’any, i es pot convocar tantes vegades com les 
parts ho considerin necessari. 
 
Quart.- Difusió del conveni.- 
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” pot instal·lar a l’EspaiCaixa, a càrrec seu, la imatge gràfica 
d’acord amb el manual de retolació fixat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 
Així mateix, pot informar i comunicar a la gent gran que van als centres les activitats que en 
virtut d’aquest conveni duu a terme la Fundació Bancària ”la Caixa” per mitjà de diversos 
materials i suports. 
 
En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions derivades 
d’aquest conveni, s’hi farà constar expressament que es duen a terme en virtut de la 
col·laboració establerta entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Associació Gent Gran de l'Esplai i 
la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 
En els elements de difusió de les actuacions que s’inclouen en aquest document i que es 
promouen conjuntament hi ha d’aparèixer la imatge corporativa d’ambdues institucions. 
 
Cinquè.- Altres col·laboracions.- 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació de Gent Gran de l'Esplai no poden acceptar altres 
col·laboracions amb entitats de crèdit o fundacions associades que tinguin el mateix objecte 
al/s centre/s adherit/s a aquest conveni. 
 
Sisè. Confidencialitat i protecció de dades.- 
 
Ambdues parts es comprometen a complir les exigències previstes a la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei orgànica 15/1999. 
 
Les parts s’obliguen a guardar secret professional respecte de les dades, tant de caràcter 
personal com professional, als quals tinguin accés i vinculades a la participació en les activitats 
proposades en el marc d’aquest conveni i recollides a l’annex II, obligació que subsisteix 
després de finalitzar la vigència d’aquest conveni, i han d’establir les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i la integritat de les dades de caràcter 
personal, i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb els 
requisits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (BOE de 14 de desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999. 



 

 
Al terme del conveni, les parts han de tornar tota la informació i documentació aportada per 
complir-lo que tinguin en poder seu. 
 
Les parts són responsables dels danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’incompliment 
del que s’estableix en aquesta clàusula, inclòs l’import de qualsevol sanció que pugui imposar 
l’Agència de Protecció de Dades. 
 
Setè. Vigència.- 
 
Aquest acord entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà validesa fins al 31 
desembre 2019. No obstant la durada pactada inicialment, el conveni es pot prorrogar per 
períodes d’un any i fins a un màxim de quatre. 
 
Vuitè. Resolució anticipada.- 
 
Són causes de rescissió anticipada, a més de les previstes legalment, d’aquest conveni: 
 
— L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
— La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per al desenvolupament de les activitats que 
constitueixen el seu objecte. 
— L’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
Novè. Competència jurisdiccional.- 
 
Les qüestions que pugui suscitar l’aplicació d’aquest conveni les han de resoldre els  tribunals  
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat per a la deguda constància de tot el que s’ha convingut, ambdues 
parts signen aquest conveni, en exemplar duplicat i en tots els fulls, al lloc i la data que s’han 
indicat al començament. 
 
ANNEX I 
Projectes del Programa de Gent Gran 2018-2019 
Activitats de promoció de la salut i el benestar 
L’objectiu principal d’aquests tallers és facilitar a la gent gran eines i coneixements que 
contribueixin al retard de l’envelliment, el manteniment de l’autonomia personal i la millora del 
benestar. 
 
Despertar amb un somriure 
Taller que pretén contribuir al benestar i la salut. Intenta donar resposta a les preocupacions 
que sorgeixen sovint entre la gent gran pel fet de no dormir bé, i té la voluntat d’informar per 
proporcionar coneixements sobre el son i les seves alteracions. Així mateix, ofereix estratègies 
que ajuden a aconseguir un descans nocturn reparador. 
 
Durada: 6 hores (3 sessions de 2 hores). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 
 Sessió 1: El son 
 Sessió 2: Des que ens despertem fins al vespre 
 Sessió 3: Des del vespre fins que ens despertem 
 
Activa’t 
Dona a conèixer com funciona el nostre cos —i en particular el cervell— i quins són els efectes 
de l’envelliment. Posa a l’abast de la gent gran eines per detectar la diferència entre 



 

envelliment natural i malaltia, per ajudar a entendre la importància de portar una vida activa de 
cara a gaudir d’un benestar més gran en aquesta etapa de la vida. 
 
Durada: 8 hores (4 sessions de 2 hores) 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents 
 Sessió 1: Mites i realitats 
 Sessió 2: Millorem la salut física i l’activitat mental 
 Sessió 3: Per un estil de vida saludable 
 Sessió 4: Per la participació 
 
Menys dolor, més vida 
Promou el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones grans afectades pel dolor, 
i de les que no n’estan afectades però que volen tenir eines per prevenir-lo. 
 
Pretén ajudar a combatre creences com ara que el dolor és un «mal de l’edat», i contribuir així 
a la millora de la salut física i emocional de la gent gran. 
 
Durada: 12 hores (6 sessions de 2 hores) 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 
 Sessió 1: Conèixer i comprendre què és el dolor i com ens afecta 
 Sessió 2: Aprendre a gestionar el dolor i saber fer-hi front en diferents situacions 
 Sessió 3: Assumir un rol actiu en la gestió del dolor 
 Sessió 4: Prendre consciència de la influència dels aspectes psicoemocionals en la 
percepció i la gestió del dolor 
 Sessió 5: Conèixer els beneficis de portar un estil de vida saludable a través de l’exercici, el 
son i l’alimentació 
 Sessió 6: Ser conscients de la importància de tenir una bona comunicació amb la família, els 
amics i els professionals de la salut 
Totes les sessions s’acompanyen d’activitats pràctiques en les quals es treballen teràpies 
contra el dolor, higiene postural en la vida quotidiana, tonificació muscular per prevenir 
caigudes, dansa i relaxació. 
 
Entrena 
És un taller preventiu i de promoció de l’envelliment saludable que impulsa l’autonomia 
funcional i l’activitat física en la gent gran. També és un espai de reflexió en el qual s’ofereix 
l’oportunitat de millorar i/o canviar els hàbits de vida quotidians, l’exercici físic, la gestió del 
dolor, l’alimentació equilibrada, la prevenció de les caigudes, l’autonomia personal i la 
participació social. 
 
El taller s’adreça especialment a persones grans fràgils o amb dificultats per dur a terme les 
activitats de la vida quotidiana i sense greus afectacions cognitives, que siguin usuàries dels 
serveis dels centres de gent gran. 
 
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores) 
El taller consta d’unes sessions pràctiques en les quals s’ajuda els avis a adquirir una sèrie 
d’hàbits saludables: 
 
 Aprendran trucs per millorar la qualitat de vida i incorporar hàbits saludables. 
 Faran activitat física. 
 Podran compartir les seves experiències d’autocura i descobriran les d’altres 
persones. 
 Reforçaran l’autonomia personal. 
 Aprendran a gestionar el dolor. 
 Tindran més seguretat i perdran la por a les caigudes. 
 



 

Exercit@ la ment 
Plataforma virtual pensada perquè la gent gran exerciti les seves capacitats cognitives d’una 
manera senzilla i entretinguda, com a clau per tenir un envelliment satisfactori i saludable. A 
www.activalament.com les persones grans hi trobaran un itinerari personalitzat de més de 
1.200 exercicis que treballen les principals àrees cognitives del cervell: el llenguatge, la 
memòria, les funcions executives, el processament visual, l’atenció i la concentració, i el 
pensament auditiu. 
 
Durada: 4 hores 
Alimenta el teu benestar 
L’objectiu del taller és oferir pautes i hàbits per tenir una alimentació saludable i equilibrada que 
ajudi a millorar la salut, sobre la premissa que una bona alimentació és la base per viure millor. 
Durada: 12 hores (8 sessions d’1 h i 30 minuts) 
 
En aquest taller coneixeràs: 
 Hàbits saludables per tenir una alimentació adequada 
 Els aliments i els seus components 
 La dieta saludable 
 L’alimentació en l’envelliment 
 
En forma! 
S’ensenyen exercicis d’equilibri, força i potència muscular que ens ajuden a millorar la condició 
física. S’hi treballa el manteniment i l’increment de la força i la potència muscular, així com 
l’equilibri i la coordinació per conservar una bona forma física i prevenir caigudes. Tot això, a 
través de metodologies innovadores com Eurythmics, una disciplina desenvolupada per a 
l’ensenyament musical que, per primera vegada, s’aplica com a exercicis per a gent gran, amb 
l’objectiu que puguin fer activitats amb significat en les seves vides. 
Durada: 24 hores (16 sessions d’1 h i 30 minuts) 
 
Desenvolupament personal i cicle vital. «Viure bé, sentir-se millor» 
Una de les claus per afrontar l’envelliment és deixar d’entendre aquesta nova etapa de la vida 
com un període de pèrdues i centrar-se en les oportunitats i les fortaleses que ofereix. 
 
«Viure bé, sentir-se millor» planteja un conjunt de coneixements, tècniques i habilitats 
psicoemocionals que pretenen contribuir a: 
 
 Promocionar els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment. 
 Promoure el coneixement i l’aplicació d’estratègies per contribuir al creixement i el 
desenvolupament personal. 
 Afavorir la reflexió sobre les fites amb significat i valor per al desenvolupament del projecte 
de vida de les persones. 
 
El programa «Viure bé, sentir-se millor» consta dels tallers següents: 
• «Viure com jo vull», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 
1.1. Les meves motivacions 
1.2. El control de la meva vida 
1.3. Planificar i gestionar el meu temps 
1.4. Prendre decisions 
1.5. Pensar en positiu 
1.6. Les meves relacions 
1.7. Donar-se permís 
 
• «Viure en positiu», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 



 

1.2. La resiliència i la capacitat d’adaptació 
1.2. Fortaleses psicològiques: saviesa, curiositat, coratge, perseverança i sentit de l’humor 
1.3. Prevenció i gestió de conflictes 
1.4. Sentir-se bé en soledat 
 
• «Viure és descobrir-me», amb una durada de 18 hores (12 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 
1.1. Comprendre la vulnerabilitat per fomentar el desenvolupament personal 
1.2. Promoure la cura d’un mateix i dels altres 
1.3. Desenvolupar millors relacions interpersonals i familiars 
1.4. Acostar-se a la soledat com un element clau en l’autoconeixement 
1.5. Valorar el compromís en la pròpia vida 
 
Activitats d’informàtica i comunicació (TIC) 
Formació per a persones grans en els diferents recursos que ens ofereixen les tecnologies de 
la informació, per afavorir una inclusió i una participació social més grans. 
 
Inicia’t a la informàtica.- 
Taller adreçat a les persones que no han tingut l’oportunitat d’acostar-se a la informàtica. 
L’objectiu principal és que els participants adquireixin els coneixements essencials, com a 
usuaris, sobre maquinari i programari, i que desenvolupin les habilitats digitals bàsiques. 
 
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
Crea i dissenya documents de text .- 
Taller formatiu que pretén fomentar l’aprenentatge de les tecnologies a través de l’elaboració 
d’un projecte, definit a partir de les inquietuds i les motivacions dels participants. En aquest 
primer nivell, els participants aprenen a utilitzar programes d’edició de textos i imatges, sense 
oblidar els recursos que ofereix Internet per publicar continguts digitals. 
 
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
Retoc fotogràfic i presentacions digitals.- 
L’objectiu d’aquest taller és que els participants dissenyin i desenvolupin un projecte, al mateix 
temps que adquireixen coneixements informàtics. En aquest segon nivell, els usuaris aprenen a 
utilitzar eines de presentació de projectes en format digital. 
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
 
Connecta’t a la xarxa.- 
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics en la 
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en l’ús de les 
xarxes socials, al mateix temps que en comprenen la utilitat per, en conseqüència, poder 
decidir quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana, per ampliar o millorar les seves 
possibilitats de comunicació amb l’entorn més pròxim. 
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores) 
 
Incorpora Internet al teu dia a dia 
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics en la 
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en l’ús de les 
eines i les aplicacions digitals més representatives, al mateix temps que en comprenen la utilitat 
per, en conseqüència, poder decidir quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana. 
Durada: 16 hores 
 
Participació social i voluntariat 
Amb aquests tallers es pretén promoure el paper actiu de les persones grans, perquè siguin i 
se sentin protagonistes de la nostra societat. 
 



 

Grans Lectors (tertúlia) 
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica. 
Aquest taller serà dinamitzat per professionals i es farà als centres on es valori la dificultat de la 
seva dinamització per part de voluntaris. 
Durada: 12 hores 
 
Grans Lectors (formació) 
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica i dinamitzat 
per voluntaris. Es preveuen activitats formatives. 
Durada: 12 hores 
 
Accions locals 
Aportar experiències i dedicació als altres és una bona manera d’estar i sentir-se compromès 
amb la comunitat. Per això, l’acció local desenvolupa projectes de participació social amb 
entitats i agents del territori, en funció de les necessitats específiques de cada zona. Per 
exemple: CiberCaixa Solidària amb col·lectius en risc d’exclusió social. Es preveuen dues 
activitats formatives: 
1. Definició del projecte d’acció local: plantejar els objectius i la temporalització. 
Durada: 6 hores 
 
2. Formació específica per al projecte d’acció local: proporcionar coneixements específics als 
voluntaris, vinculats a l’acció de voluntariat que es faci a cada centre, especialment per als 
projectes d’acció local. 
 
Durada: 10 hores 
Les accions locals es poden desenvolupar en els àmbits següents: 
Immigració 
Salut i vulnerabilitat 
Exclusió social 
Educació i cultura (i valors) 
Medi ambient i entorn 
Intergeneracional 
 
Activitats intergeneracionals 
L’objectiu d’aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals per acostar 
persones de diferents grups d’edat, amb l’ànim d’enriquir els vincles i el coneixement  mutu, 
utilitzant les TIC com a eina per a la interacció. 
 
Pel que fa als projectes de voluntariat, es preveu una formació genèrica en habilitats socials i 
promoció de la participació i el voluntariat. 
Durada: 15 hores” 
 
2. Notificar a l'Associació de Gent Gran de l'Esplai i a la Fundació bancària La Caixa, l’ acord 
precedent per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
3. 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
 
 



 

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA JUNTA PROVINCIAL DE BARCELONA DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER, PER A LA SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS DURANT EL 2018. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i 
comunitari, durant l’any 2018, segons el literal següent: 
 
"Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per a la subvenció d’activitats durant el 2018  
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lustríssim senyor, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè 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.. 
 
D’altra part el Sr. major d’edat, en nom i representació, en la seva qualitat de President, de la 
Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (en endavant aecc), 
amb domicili a Gran Via d’Hospitalet 199, 2a planta 08908 L’Hospitalet de Llobregat i CIF G-
28/197564; fou nomenat pel referit càrrec en virtut de l’acord adoptat pel Consell Executiu de 
l’aecc en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2012 i actua per les facultats que li són 
conferides en els Estatuts que regulen l’organització i funcionament de l’aecc, i que foren 
aprovats per acord de l’Assemblea General celebrada el 27 de juny de 2003. I la Sra. major 
d’edat, amb domicili a Sant Celoni c/ Santa fe 17 , que actua en interès de l’entitat aecc, en 
qualitat de presidenta de la Junta Local a Sant Celoni de dita associació segons afirma, i 
 
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. L’aecc realitza una tasca important a la nostra vila de sensibilització i atenció als 
malalts de càncer i llurs famílies. L’aecc ha col·laborat des de fa anys amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni en l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut. 
 
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 Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer una subvenció 
nominativa de 1.200€., 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 la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer 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 col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en els projectes desenvolupats per l’Associació Espanyola Contra el Càncer a través de 
la Junta Provincial de Barcelona de Sant Celoni (aecc). 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni atorga a l’aecc, un ajut de 1.200€, a l’aplicació 04 311F0, 
classificació econòmica 489, del pressupost municipal, per destinar als projectes desenvolupats 
durant l'any 2017: 
 
 Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot malalt 
i/o familiar que ho necessiti. 
 Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
 Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del càncer 
en totes les seves modalitats possibles conegudes. 
 Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer le necessitats 
dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació. 
 Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats amb el 
càncer i la salut. 
Així mateix l’Ajuntament donarà suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats 
que realitza mitjançant el butlletí l’Informatiu, web i ràdio municipals. 
 
Tercer. Obligacions de l’aecc. 
 
-Desenvolupament dels projectes objectes del conveni. 
-Reintegrament 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. 
-Assistència a reunions amb els responsables tècnics de l'àmbit de Comunitat per tal de fer una 
avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un protocol de 
funcionament. 
 
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 2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. L’aecc haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el dia 28 de febrer de 
2019. 
 
5. L’aecc 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 anteriors 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 2016 
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 qual 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. 
6. 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 2018. 
 
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni. 
 
Dins el tercer trimestre de 2018 es reuniran persones responsables de la Junta Local de 
l’entitat amb responsables o tècnics de l’àrea de Serveis a les persones, àmbit de Comunitat 
per tal de fer una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. 



 

 
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. 
 
L’aecc haurà de reintegrar, total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als 
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 General 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 part de l’Ajuntament de Sant Celoni, per Junta de 
Govern Local. 
 
Vuitè. Durada del conveni. 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 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, l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer 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 a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb 
NIF G28197564 la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2018, per un total 
1.200,00.-euros. 
 
3. Autoritzar i disposar un total de 1.200,00.-euros de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 311F0 48903 (transferències corrents a famílies i entitats sense 
afany de lucre), 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 a la bestreta a la Junta Provincial de Barcelona 
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la quantitat de 600.-euros corresponents al 50% 
del total de 1.200,00.-euros de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del 
conveni. 
 
5. Notificar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, els 
acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
8. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS 
NO CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES, PER A L'ANY 2019. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26.07.2005, va adjudicar el contracte 
administratiu de gestió, per la modalitat de concessió administrativa, del servei públic “Complex 
esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) Gestió i Serveis SL, de conformitat amb el Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte i la seva oferta presentada al 
concurs. 
 
El contracte es va signar el 14.09.2005 per un període de deu anys, a comptar des de l’endemà 
de la signatura del contracte, prorrogable per dos períodes addicionals de cinc anys cadascun. 
 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament de 27.09.2012 autoritzà la cessió del contracte a favor de 
l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la totalitat dels drets i obligacions 
derivats del contracte, quedant la cessionària subrogada en la totalitat dels drets i obligacions 
que li correspondrien al cedent, sense  excepció. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el 
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del dia 
15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del contracte. 
 
1. S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis no 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió  de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”, que afectarà a les  quotes d’abonaments especials, 
activitats dirigides per trimestre, serveis complementaris, lloguer de carrers de piscina i servei 
d’entrenaments personals, per a l’any 2019. 



 

 
D’altra banda, el 18 de maig de 2006, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va 
presentar un escrit sol·licitant la modificació de l’article 13.4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”. 
 
El Ple municipal, en sessió de 29 de juny de 2006 va aprovar la modificació del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió  de servei 
públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives”, de tal manera que l’article 13.4 va quedar 
redactat de la següent manera: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
 
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes d’abonaments, 
activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran actualitzades 
prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre de cada any referit 
a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut Nacional 
d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de 
gener. 
 
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del 
mes d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de setembre. 
 
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, que es porten a terme durant el 
mes de juliol, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del mes 
d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de juny.” 
 
1. Consideracions 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de preus 
públics a aquest Ajuntament, amb data 25/10/2018 i núm. de registre 2018-15195 per aplicar 
un augment del 2,3% corresponent a l’IPC del mes de setembre publicat a l’octubre, d’acord 
amb l’apartat a) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. Així 
mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i 
s’aplicarà a les quotes d’abonaments especials, activitats dirigides per trimestre, serveis 
complementaris, lloguer de carrers de piscina i servei d’entrenaments personals. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics no 
contemplats com a bàsics. 
 



 

4. 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 a la prestació 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. 
 
5. D'acord amb el que s'estableix a l'article 13.2 i 13.4 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
concessió administrativa, "Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i 
sales esportives". 
 
 A proposta del regidor de l'Àmbit d'Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
                                                    
1. Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis no contemplats com a bàsics, que 
ofereix el Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, per a l'any 2019. 
 
QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS 
 Preu 

actual 
Preu 
proposat 

 Any 2018 Any 2019 
   
Matinada (de 7 a 9 h) 23,99 € 24,54 € 
Matí (de 9 a 13 h) 36,29 € 37,12 € 
Migdia (de 13h a 15,30h) 27,32 € 27,95 € 
Vespres (de 21 a 22,45 h) 37,47 € 38,33 € 
Cap de setmana (a partir de 
les 15 h. de divendres) 

  

Adults (de 26 a 59 anys) 25,88 € 26,48 € 



 

Infantil (de 6 a 15 anys) 20,81 € 21,29 € 
Jove (de 16 a 25 anys) 24,50 € 25,06 € 
Gent gran (més de 

60 anys) i pensionistes 
 

20,81 € 
 

21,29 € 
Abonament fora d'horari 
contractat 

5,48 € 5,61 € 

   
ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE 
 Preu 

actual 
Preu 
proposat 

 



 

Altres activitats   
Aerodansa infantil/jove 1 dia 
setmana abonat inclòs a la quota 

abonat 
inclòs a la quota 
abonat 

Aerodansa infantil/jove 1 dia 
setmana no abonat 91,75 € 93,86 € 

Aerodansa infantil/jove 2 dies 
setmana abonats inclòs a la quota 

abonat 
inclòs a la quota 
abonat 

Aerodansa infantil/jove 2 dies 
setmana no abonats 152,89 € 156,41 € 

   
Ioga, Tai txí/qi-gong, dansa del 
ventre, balls de saló 

  

1 dia setmana abonats 43,36 € 44,36 € 
1 dia setmana no abonats 86,72 € 88,72 € 
2 dies setmana abonats 86,72 € 88,72 € 
2 dies setmana no abonats 173,70 € 177,70 € 

   
SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 Preu actual Preu proposat 
 Any 2018 Any 2019 
Baixa temporal (malaltia, 
lesió, embaràs).Màxim 2 
mesos 

16,81 € 17,20 € 

Lloguer de taquilles   
Anual 102,10 € 104,45 € 
Semestral 51,15 € 52,33 € 
Trimestral 25,47 € 26,06 € 

Reconeixement mèdic   
Abonats 42,49 € 43,47 € 
No abonats 68,07 € 69,63 € 

Fisioteràpia   
Abonats (30 min) 34,03 € 34,82 € 
No abonats (30 min) 43,82 € 44,83 € 
Abonats (1 hora) 42,64 € 43,62 € 
No abonats (1 hora) 51,56 € 52,75 € 
Abonats (Bono 3 x 30 min) 64,58 € 66,07 € 

No abonats (Bono 3 x 30 min) 80,73 € 82,58 € 
Abonats (Bono 3 x 1 hora) 96,82 € 99,05 € 

No abonats (Bono 3 x 1 hora) 122,65 € 125,47 € 
Massatges   

Abonats (30 min) 34,03 € 34,82 € 
No abonats (30 min) 39,47 € 40,37 € 

Dietètica   
1a visita 42,49 € 43,47 € 
Visita de control 23,63 € 24,17 € 

Preparació proves oposicions   
Mensual 45,05 € 46,09 € 

Tarja regal   
Adults 102,41 € 104,76 € 



 

 

 

 
2. Notificar l’aprovació dels preus públics a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 
3. Publicar els preus públics aprovats al Butlletí Oficial de la Província (BOP).>> 
 
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 

Jove (de 16 a 25 anys) 91,08 € 93,17 € 
Infantil (de 6 a 15 anys) 56,89 € 58,20 € 

   
LLOGUER CARRER DE PISCINA (preu/hora) 
 Preu 

actual 
Preu 
proposat 

 Any 2018 Any 2019 
   
En horari escolar 36,54 € 37,38 € 
En horari extraescolar 42,65 € 43,63 € 
Per Campus d'Estiu 42,65 € 43,63 € 

ENTRENAMENTS PERSONALS 
 Preu 

actual 
Preu 
proposat 

 Any 2018 Any 2019 
1 pax sessió ABONAT 35,74 € 36,56 € 
1 pax sessió NO ABONAT 51,05 € 52,22 € 
1 pax ab 5 sessions ABONAT 173,57 € 177,56 € 
1 pax ab 5 sessions NO ABONAT 245,04 € 250,68 € 
1 pax ab 10 sessions ABONAT 336,93 € 344,68 € 
1 pax ab 10 sessions NO ABONAT 469,66 € 480,46 € 
2 pax sessió ABONAT 44,67 € 45,70 € 
2 pax sessió NO ABONAT 63,81 € 65,28 € 
2 pax ab 5 sessions ABONAT 216,96 € 221,95 € 
2 pax ab 5 sessions NO ABONAT 306,30 € 313,34 € 
2 pax ab 10 sessions ABONAT 421,16 € 430,85 € 
2 pax ab 10 sessions NO ABONAT 587,08 € 600,58 € 


	Data

