
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE DESEMBRE 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.: 19/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 19 de desembre de  2018 
Inici:  19:30 hores 
Fi:     19:47 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 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   
  Míriam Teruel Navarro   PSC-CP 
  Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
   Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-SCBP-E  

 
Excusa la seva assistència els Regidors/es: 

 
Raül García Ramírez   CiU 
Ernest Vià Pladevall   CiU 

 
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 29.11.2018.    
 
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 d'obres de construcció d'una coberta 
parcial a la pista poliesportiva de l'Escola Montnegre de la Batllòria.   
 

4. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació, per lots, de les obres 
de millora de l'itinerari "Ruta de la Tordera" al seu pas pel terme municipal de 
Sant Celoni.   
 



 

5. Pròrroga del contracte per a la prestació del servei de neteja de la xarxa 
municipal de sanejament  en baixa de Sant Celoni.   
 

6. Imposició, si escau, de penalitat a la mercantil Folch SA per no haver donat 
compliment adequat al requeriment de documentació que estableix l'article 
150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public. 
  

7. Aprovació, si escau de l'expedient per a la contractació del servei 
d'assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres de reforma de la 
instal·lació de calefacció i aire condicionat de l'escola bressol municipal "El 
Blauet" 
 

8. Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte per al 
subministrament del càtering del menjador de l'escola bressol municipal "El 
Blauet". 

 
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 

Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de l'Oficina d'Habitatge 
d'àmbit supramunicipal i del conveni de col·laboració relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social d'habitatges d'àmbit supramunicipal per a l'any 
2019 . 
 

10. Aprovació a l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de l'acord 
marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a 
l'empresa Endesa Energia, SAU. 
 

11. Aprovació del conveni regulador de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Celoni i l'Associació de propietaris forestals del Montnegre i el Corredor que 
regirà l'execució del Pla Marc de millora de les finques municipals de Cal 
Batlle. 
 

12. Aprovació de l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Servei català 
de trànsit i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària. 

 
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 29.11.2018. 
 
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 

 
12.12.201
8 

 
OM-
35/18 

  
C/ Consolat de Mar, 

18 

 
Canvi d'ús i obres de 
reforma per habilitar 

locals de planta baixa. 

 
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA 
PARCIAL A LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA.   
 
1. Adjudicar a Courts International XXI SL, amb CIF B-66.847.823, el contracte per a l’execució 
de les obres construcció d’una coberta parcial a la pista poliesportiva de l’escola Montnegre de 
La Batllòria, per la quantitat de 215.290 € i d’acord amb els compromisos de millora continguts 
a la seva oferta, d’acord amb el projecte executiu redactat per l’arquitecte i aprovat 
definitivament 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 260.500,90 € (215.290 € més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 07.342J0.62209 (Escola Montnegre de La Batllòria) del pressupost municipal 
per a 2018. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ, PER LOTS, DE LES 
OBRES DE MILLORA DE L'ITINERARI "RUTA DE LA TORDERA" AL SEU PAS PEL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI.     
 
1. Aprovar la contractació de les obres contingudes al projecte tècnic de millora de l’itinerari de 
la “Ruta de la Tordera” en terme municipal de Sant Celoni, redactat per l’enginyer superior de 
l’empresa Ingenium Civil SLPU, i aprovat definitivament en data 20.09.2018. La licitació del 
contracte es tramitarà mitjançant el procediment obert simplificat que regula l’article 159 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb els següents lots: 
 
- Lot 1: Arranjament del tram “Sot de les granotes” 
- Lot 2: Connexió del carril bici existent des de la BV-5112 fins l’avinguda Torrent del 
Virgili 
- Lot 3: Arranjament de ferm des del tram de Les Llobateres fins la BV-5112 
- Lot 4 Enderroc de la passera del pont de Fuirosos 
 
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 137.505,14 € (113.640,61 € més el 21% d’IVA), a les aplicacions  
següents del pressupost municipal per a 2018, amb aquest desglossament: 
 
 
 



 

Lot Actuació Import amb IVA Partida 
pressupostària 

1 Arranjament del tram 
“Sot de les granotes" 

6.600,57 € 06.1533A.63107 

2 Connexió del carril 
bici existent des de la 
BV-5112 fins 
l’avinguda Torrent del 
Virgili 

87.209,55 € 06.459A0.62102 

3 Arranjament de ferm 
des del tram de Les 
Llobateres fins la BV-
5112 

38.588,72 € 06.459A0.63108 

4 Enderroc de la 
passera del pont de 
Fuirosos 

5.106,30 € 06.459A0.63109 

 
5. PRÒRROGA  DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE 
LA XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT EN BAIXA DE SANT CELONI. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 04.11.2016 amb Drenatges urbans del 
Besòs SL, amb CIF B-61.835.575 per a la prestació del servei de neteja de la xarxa municipal 
de sanejament en baixa de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 
01.01.2019 i fins al 31.12.2019. 
 
2. Supeditar la pròrroga del contracte a l’existència de crèdit per import de 10.725 €, a 
l’aplicació pressupostària 05.160A0.213 del pressupost municipal per a 2019. 
 
3. Notificar aquest acord a Drenatges Urbans del Besòs SL per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
6. IMPOSICIÓ DE PENALITAT A LA MERCANTIL FOLCH, SA PER NO HAVER DONAT 
COMPLIMENT ADEQUAT AL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ QUE ESTABLEIX 
L'ARTICLE 150 DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL 
SECTOR PÚBLIC. 
 
1. Imposar a la mercantil Folch SA una penalitat de 4.169,90 €, equivalent al 3% del pressupost 
base de licitació, IVA no inclòs, per entendre que ha retirat la seva oferta a la licitació del 
contracte per a l’execució de la segona fase de les obres d’adequació de la part antiga del 
cementiri de La Batllòria, atès que no ha donat compliment adequat al requeriment de 
documentació que estableix la clàusula 20 del PCAP regulador del contracte, tot d’acord amb 
l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
2. Aquest acord d’imposició de penalitats serà immediatament executiu i es farà efectiu 
mitjançant deducció sobre garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal pel contractista 
per l’import esmentat de 4.169,90 €, que s’aplicarà a la partida pressupostària 39130 del 
pressupost de la Corporació. 
 
3. Retornar la garantia definitiva, un cop deduïda la penalitat, d’import 2.258,70 € dipositada per 
Folch SA, amb NIF A08335457, en el marc de la licitació per a la contractació de les obres 
d’adequació de la part antiga del cementiri de La Batllòria, segona fase. 
 



 

Per fer efectiva la devolució l’empresa 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). 
 
4. Notificar el present acord a l’empresa Folch SA amb la corresponent instrucció dels recursos 
que contra aquest poden interposar-se. 
 
7. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA  TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE 
REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL "EL BLAUET". 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat, del servei d’assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres de reforma 
de la instal·lació de calefacció i aire condicionat de l’Escola Bressol municipal “El Blauet”. 
 
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 6.655 € (base imposable de 5.500 € més el 21% d’IVA), amb càrrec 
a l’aplicació 07.323D0.63300 (Millores clima del Blauet) del pressupost municipal de 2018. 
 
8. RETORN DE LA  GARANTIA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER AL 
SUBMINISTRAMENT DEL CÀTERING DEL MENJADOR DE L'ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL "EL BLAUET". 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.832,28 €, dipositada en metàl·lic per M’Penta, 
Serveis... I més, SL, amb NIF número B-62.948.302, amb motiu del contracte signat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per al subministrament del càtering del menjador de l’escola 
bressol “El blauet” . 
 
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 lliurar a la Tresoreria municipal el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons mode conformat per l’entitat bancària 
(http://www.santceloni.cat/dadescreditor). 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE 
L'OFICINA D'HABITATGE D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL I DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
D'HABITATGES D'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL PER A L'ANY 2019. 
 
1- Aprovar el conveni de col·laboració entre i l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge d’àmbit supramunicipal situada en 
aquest municipi, amb vigència des de l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, amb unes 
aportacions econòmiques consistents en un pagament fix inicial, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, de 34.565.-€, i a compte de l’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart c) 
del conveni que serà de 53.087,00 €, que s’imputarà al concepte pressupostari 45102 
Subvenció Agència de l’Habitatge de Catalunya, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI RELATIU A 



 

L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SUPRAMUNICIPAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, 
PER A L’ANY 2019 
 
REUNITS  
 
D’una banda, la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designada per Acord de 
Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) 
dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
I d’una altra, l'alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig, 
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses 
de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima 
cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania. 
 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge 
han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques 
de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb 
els ens locals. 
 
3. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de 
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les 
administracions locals que tinguin desplegament territorial. 
 
4. El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge recull les 
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a 
l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de 
justificació de l’activitat. 
 
5. L’Ajuntament de Sant Celoni, disposa d'una oficina/borsa i del personal tècnic i administratiu 
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable 
per coordinar les actuacions amb el Servei Territorial d’Habitatge corresponent i les Direccions 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb 
l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge. 
 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió 
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social i d’àmbit tècnic, 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha manifestat l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de l’Oficina/Borsa 
d’àmbit territorial supramunicipal. 
 
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla 
per al dret a l’habitatge, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per 



 

la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els 
següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts 
per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina 
d’habitatge d’àmbit supramunicipal situada al municipi de Sant Celoni, amb la finalitat de 
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet a:  
 
1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li 
encomanen. En concret s’obliga a: 
 
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina. 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades 
amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com els accessos a les 
plataformes electròniques de tramitació de les administracions públiques que es requereixen 
per a la tramitació dels expedients. 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que, com a 
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i la coordinació amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives i d’una 
persona per a les funcions tècniques i/o socials de l’Oficina/Borsa. 
d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit poblacional i, 
especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions en què es concentra la 
màxima activitat i afluència ciutadana. 
e) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al 
dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que disposen 
d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i 
donar-ne compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present 
conveni. 
 
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses 
municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de 
cadascuna i el model de distribució dels expedients del municipi/comarca per a la seva 
tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les 
gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única  
 
2. Realitzar les següents funcions: 
 
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana 
 
a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb  l’habitatge, 
d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge, 
incloent entre d’altres qüestions: 



 

a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya 
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb protecció oficial. 
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge derivades 
de situacions d’emergència social  
a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la 
Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i inclouen: 
a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a les eines 
informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i gestionar els 
serveis d’habitatge  
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels 
requeriments o deficiències documentals. 
a.2.3.El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis 
 
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
 
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També 
inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb 
la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís 
d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut. 
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació 
d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnica d’edificis / Informe 
intern d’idoneïtat) 
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i 
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el 
seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes 
tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals. 
 
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge 
 
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que inclou la 
gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució 
b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge, 
per a problemàtiques en situacions d’emergència  
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició 
de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les sol·licituds com de la 
tramitació i gestió d’expedients. 
 
4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aplicar les instruccions de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa de sol·licituds i documentació 
presentada en l’Oficina/Borsa, amb els procediments de l’administració electrònica habilitats. 
 
5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol addicional a 
aquest conveni, en el qual es concreti: 
 
a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació amb la seva 
organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les 
previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres. 



 

b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el 
Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el 
sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any  
 
6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final 
sobre la totalitat de les tasques realitzades. 
 
7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica 
l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de 
comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 
 
8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments 
dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de 
col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa. 
 
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir les 
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a 
totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques 
realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 
 
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida 
en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 
 
12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o 
altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui, en les auditories que 
l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana, 
amb la finalitat d’introduir millores en la prestació dels serveis. 
 
13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
 
13.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin, procedents d’altres 
administracions o entitats públiques o privades. 
 
13.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts d’habitatge en tots 
els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i 
condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a 
l’habitatge, i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la 
col·laboració. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració 
objecte d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel 
que fa a les línies de col·laboració convingudes. 



 

 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar 
les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics, 
avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment. 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu 
les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar. 
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes 
aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les 
obligacions que se’n deriven. 
 
Quart. Finançament 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada  pels serveis que 
presti l’Oficina/Borsa de Sant Celoni, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, 
amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002. 
 
a. Pagament fix inicial  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 34.565,00 € per a l’any 
2019, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat 
c), per cobrir part de les despeses dels serveis en matèria d’habitatge, d’acord amb l’estructura 
de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què l’Oficina Local 
d’Habitatge/Borsa dóna servei. 
 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats L’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en compte els expedients 
efectivament tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions específiques 
que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme. Aquestes gestions es 
valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis de l’Annex. 
 
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que l’Agència durà a terme 
durant l’any. El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al 
càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció 
del grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats. 
 
c. Aportació màxima 
Per a l’any 2019, s’estableix una aportació màxima de 53.087,00 €, que només es podrà 
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior efectivament realitzada per part de 
l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la 
següent manera: 
 
a. Primer pagament  
El primer pagament, per l'import de 34.565,00 €, en concepte d’aportació inicial i a compte de 
l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest conveni. 
 
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament es tramitarà 
un cop signada l’addenda de pròrroga. 
 
b. Pagament final 



 

El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent a 
l’any 2019, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació 
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques 
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats 
al conveni gestionats per l’Oficina, acompanyada de la relació dels expedients gestionats, i un 
cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les 
dades que aquesta disposi. 
 
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de 
l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i 
gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost del personal adscrit a 
l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni. 
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes del 31 
de desembre de 2019. 
 
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a 
favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Sisè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte 
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme 
les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits 
sectorials i territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú 
programar anualment. 
 
Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per a la seva 
revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial d’Habitatge competent en 
la matèria, o els òrgans de control interns. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de 
la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè. 
 
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al 
pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i 
d’activitats efectivament realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement de les 
actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha 
prestat a la població. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els 
serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es procedirà a minorar l’aportació final en l’import 
corresponent als expedients perjudicats. 
 
Setè. Protecció de dades i Transparència 
 
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà 
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest 
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
resta de normativa d’aplicació. 
 
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 



 

Vuitè. Publicitat del conveni 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present 
conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya i el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Novè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà 
l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva 
resolució. 
 
Desè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, 
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la 
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Onzè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data 
indicats. 
 
Annex 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge 
 
CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2019 
 
 
Serveis   Import per expedient tramitat – 
   Oficina supramunicipal 
 
CÈDULES HABITABILITAT 
 
1.Tramitació administrativa de  19 € (*) 
sol·licituds de cèdules d’habitabilitat 
1.1.Presencial 
1.2.Telemàtica     13 € 
2.Tramitació de cèdules  46 € 
d’habitabilitat, amb inspecció tècnica 
 
REHABILITACIÓ 
 
1.Tramitació d’ajuts per a la  77 € 
rehabilitació, inclosa la inspecció 
tècnica obligatòria 
1.1.Per rehabilitar l’interior 
d’habitatges 



 

1.2.Per a edificis unifamiliars i  120 € 
plurifamiliars 
2.Avaluació tècnica prèvia a la  40 € 
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació 
que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial 
     75 € 
 Ava lua ció tè cnica  de  l’e ficiència 
energètica d’edificis, amb tasques 
de comprovació 
 
(aportació addicional a l’anterior) 
3.Avaluació tècnica prèvia a la  46 € 
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació 
que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació de 
l’interior d’habitatges 
 
PROGRAMES SOCIALS 
 
1.Tramitació d’ajuts per al pagament 50 € 
lloguer (inclou la gestió de les 
sol·licituds fins la proposta de 
resolució) 
2.Tramitació de prestacions  25 € 
econòmiques d’especial urgència 
per a l’habitatge 
 
2- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges 
d’àmbit supramunicipal, amb vigència des de l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, amb 
unes aportacions econòmiques consistents en una aportació inicial, de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, de 2.400.-€ en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima que 
s’estableix en el pacte quart 3) del conveni que serà de 7.950.-€, que s’imputarà al concepte 
pressupostari 45102 Subvenció Agència de l’Habitatge de Catalunya, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES, D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL PER A L’ANY 2019 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designada per Acord de 
Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) 
dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
I d’una altra, l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni. Ambdues parts es reconeixen 
recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig, 
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses 



 

de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima 
cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania. 
 
2. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a 
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre 
persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al 
lloguer social. 
 
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o mantenir 
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial, i recull 
les condicions de les borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment 
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació 
de l’activitat. 
 
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les 
administracions locals en relació a les borses de mediació per al lloguer social, aconsella 
mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests 
serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit territorial. 
 
5. L'Ajuntament de Sant Celoni, disposa d'una borsa amb personal suficient per realitzar les 
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les 
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de 
conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’habitatge. 
 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per 
al lloguer social en els municipis d’habitatges d’àmbit supramunicipal, i que dóna servei als 
municipis d’Arbúcies, Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Montseny, Riells 
i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, 
Vallgorguina, Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra i Santa Maria de Palautordera, ha manifestat 
l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de la Borsa d’àmbit territorial supramunicipal. 
 
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la Llei 26/2010, 3 
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En 
conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els 
següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració entre les parts per impulsar els 
programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació 
situada al municipi de Sant Celoni, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió 
d’aquests serveis en el respectiu territori. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es 
compromet a: 
 



 

1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que 
se li encomanen. En concret s’obliga a: 
 
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de la Borsa. 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades 
amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa que, com a mínim, 
seran d’una persona responsable de la Borsa i la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, d’una persona per a les tasques administratives, i d’una persona per a les funcions 
tècniques de la Borsa. 
d) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al 
dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que disposen 
d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i 
donar-ne compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present 
conveni. 
 
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses ubicades en la 
mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de cadascuna i el model de distribució 
dels expedients del municipi per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del 
territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis 
d’habitatge mitjançant una finestreta única. 
 
2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen: 
a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la 
mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència del contracte de lloguer. 
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la cerca 
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer. 
 
3. Realitzar funcions de mediació, que inclouen: 
a) La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible. 
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del  programa de 
mediació. 
d) El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers. 
 
4. Portar a terme totes les funciones establertes en el manual de gestió del Programa de 
Mediació per el lloguer social, utilitzant els mitjans i les eines informàtiques que posa a la seva 
disposició l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. 
 
5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de  Catalunya una 
memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes relatius al 
funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i 
també el nombre d’actuacions relaciones amb els programes socials d’habitatge, de cada 
anualitat. 
 
6. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments 
dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de 
la Borsa i per a la coordinació dels serveis de mediació d’habitatges amb finalitats socials. 
 
8. Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en les accions de seguiment i control 
que es puguin programar des de les diferents unitats. En especial, cooperar, quan 



 

correspongui, en les auditories anuals a Oficines i Borses que l’Agència consideri oportú 
programar, així com en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana, quan es requereixi. 
 
9. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
9.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que la Borsa rebi, procedents d’altres 
administracions o entitats públiques o privades. 
9.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 
 
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir les 
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a 
totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques 
realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 
 
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida 
en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes socials d’habitatge que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge. 
 
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament 
de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes socials d’habitatge. 
 
3. Assessorar al personal de les Borses en tot el referent desenvolupament dels programes la 
resolució de conflictes i de les casuístiques que es produeixen en la gestió diària. 
 
4. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a la Borsa i promoure programes 
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les 
línies de col·laboració convingudes. 
 
5. Facilitar l'accés i la formació necessària per la utilització dels programes informàtics o altres 
eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la gestió dels habitatges objecte d’aquest 
conveni. 
 
6. Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit dels programes socials 
d’habitatge. 
 
Quart. Finançament i nombre d’actuacions 
 
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis 
de mediació que presti la Borsa del municipi de Sant Celoni, amb recursos pressupostaris a 
càrrec de la partida D/251.0002, segons els imports següents. 
 
- Actuacions amb contractes de l’any 2019, 475,00 euros 
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019, 200,00 
euros. 
 
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que 
es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè. 
 



 

2. El nombre d’actuacions de mediació que s’ha previst finançar inicialment l’any 2019, és el 
següent: 
 
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2019, 10. 
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019, 16. 
 
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es podrà 
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin 
degudament a finals d’any. 
 
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2019 
s’estableix una aportació màxima global de 7.950,00 €, d’aquesta aportació, 3.200,00 € 
corresponen al finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 2019. 
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la 
següent manera: 
 
a. Un primer pagament de 2.400,00 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima destinada al seguiment dels contractes anteriors al 2019, un cop signat aquest 
conveni. En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament es 
tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga. 
 
b. La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on hi consti 
el nombre de contractes signats i de seguiments realitzats durant el període que es certifica. 
 
Les certificacions que preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per 
l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i hauran de justificar el 
nombre d’actuacions realitzades durant el període mínim d’un mes. La darrera certificació es 
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes del 31 de desembre de 2019. 
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a 
favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Sisè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte 
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme 
les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits 
sectorials i territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú 
programar anualment. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la 
Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni 
prevista en el pacte Onzè. 
 
Setè. Protecció de dades 
 
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà 
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest 
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
resta de normativa d’aplicació. 



 

 
2. Paral·lelament, les parts signants garantiran el dret d’accés a les dades i expedients que 
correspongui per part de la ciutadania, donant compliment a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vuitè. Publicitat del conveni 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present 
conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Novè. Resolució per incompliment 
 
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà 
l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva 
resolució. 
 
Desè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, 
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb caràcter previ a la 
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Onzè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament.” 
 
3- Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura. 
 
4- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al seu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
5- Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
6- Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
 
 
 



 

10. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
 
Primer- Aprovar l’adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat (Exp. 2015.05-D01) de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre 
de 2019, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 
tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT) 
Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 
Sublot BT1 2.OA 129,783 
Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200 
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509 
Sublot BT4 2.ODHSP1 152,915 
Sublot BT5 2.0ODHSP2 81,936 
Sublot BT6 2.0ODHSP3 70,383 
Sublot BT7 2.1A 145,923 
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925 
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864 
Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383 
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518 
Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025 
Sublot BT13 3.OAP1 114,705 
Sublot BT14 3.0AP2 100,729 
Sublot BT 15 3.0AP3 73,115 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

 
Baixa tensió 

 
€/kW i any 

 
Tarifa 

 
Període 1 Període 2 Període 3 

2.0A 38,043426   
2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   
2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   
2.1 DHS 44,444710   
Baixa tensió €/kW i any   
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de 
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 



 

 
Segon- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a favor d'Endesa Energia 
SAU amb CIF A81948077, empresa adjudicatària del contracte derivat de l'Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, que s'hauria d’imputar amb càrrec a la classificació 
econòmica 22100 ENERGIA ELÈCTRICA del pressupost de la Corporació per a 2019, en base 
al detall següent: 
 
a) Import total previst: 588.570,61 euros 
 
b) Desglossament previst per partides: 
 
Orgànica Funcional Econòmica  Descripció Import 2019 IVA 

inclòs 
01 920D0 22100 ENÈRGIA 

ELÈCTRICA 
1.091,12 € 

01 920E0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

12.477,51 € 

01 920N0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

838,31 € 

01 920P0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

3.896,37 € 

01 920R0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.652,46 € 

01 920S0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

782,85 € 

01 9200U0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

12.712,89 € 

01 925A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

12.772,99 € 

04 231A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

11.320,32 € 

04 231F0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

15.793,74 € 

04 231L0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

7.200,50 € 

04 311K0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

3.807,14 € 

05 150A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

14.442,11 € 

05 150B0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

5.397,30 € 

05 165A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

199.775,21 € 

05 1722A 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.249,57 € 

05 1722B 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

2.412,22 € 

05 450B0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.867,51 € 

06 430C0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

27.128,31 € 

06 491B0 2100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

9.977,43 € 

07 323B0 22100 ENÈRGIA 25.299,93 € 



 

ELÈCTRICA 
07 323C0 22100 ENÈRGIA 

ELÈCTRICA 
22.330,65 € 

07 323D0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

24.815,54 € 

07 323E0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

15.048,24 € 

07 323F0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

12.368,85 € 

07 326C0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

48.927,14 € 

07 330A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

5.883,96 € 

07 3321A 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

18.024,95 € 

07 334B0 2100 ENÈRGIA  454,56 € 
07 334D0 22100 ENÈRGIA 

ELÈCTRICA 
812,94 € 

07 334F0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

0,00 € 

07 340A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

712,60 € 

07 342A0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.624,00 € 

07 342B0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

5.796,81 € 

07 342C0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

13.825,01 € 

07 342D0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

25.397,98 € 

07 342E0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.910,84 € 

07 342J0 22100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

8.464,02 € 

07 924D0 2100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

2.356,67 € 

07 924F0 2100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.224,36 € 

08 132A0 2100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

5.603,40 € 

08 135A0 2100 ENÈRGIA 
ELÈCTRICA 

1.092,30 € 

 
        TOTAL: 588.570,61 € 
 
Tercer- Acordar amb ENDESA ENERGIA, SAU la bonificació mínima de l’1,5 % en el terme 
d’energia contemplat a la factura, IVA exclòs, o aquella altra superior que tingui establerta en 
les seves pràctiques comercials, per pagament anticipat mitjançant el sistema de domiciliació 
bancària, d’acord amb allò previst a la clàusula 22 del PCAP que regula el procediment derivat 
de l'Acord marc (Exp. 2015.05 D1), i a la clàusula 45 del PCAP que regula el l'Acord marc (Exp. 
2015.05) 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 



 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2- 
10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR QUE REGIRÀ L'EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE MILLORA 
DE LES FINQUES MUNICIPALS DE CAL BATLLE.  
 
1. Aprovar la quota de soci de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor 
(12€/any per finques <25ha) i que l’Ajuntament tramiti la sol·licitud per a fer-se’n soci. 
 
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre- 
Corredor i l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI REGULADOR DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR, QUE 
REGIRÀ L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE MILLORA DE LES FINQUES MUNICIPALS DE 
CAL BATLLE 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part el sr. alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè compareix com 
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) amb domicili a la Plaça de 
la Vila, núm. 1 i CIF P-0820100F, en el seu nom i representació, en ús de les atribucions de 
l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit del 
secretari municipal, que dóna fe de l’acte. 
 
Actua en qualitat d’associat a l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor. 
 
D’altra, el President de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, 
domiciliada al Passeig de la Rectoria s/n, CP: 08470 de Sant Celoni, amb C.I.F. núm. 
G60194511 i registrada amb el número 13.943 al Registre de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, actuant en 
nom i representació d’aquesta en virtut de l'acord de l'Assemblea General adoptat en la seva 
sessió de data 14 de desembre de 2017. 
 
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal suficient per subscriure el present document, 
i, en aquests mèrits, MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (en endavant l’Associació) 
gestiona, en virtut d’un Conveni de Col·laboració, signat el 9 de gener de 2007 entre els 
Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Tordera, Sant 
Celoni, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i la 
Diputació de Barcelona, un “Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de les finques forestals 
del Montnegre i el Corredor (a partir d’ara Pla Marc)”. Aquest Pla Marc és plenament vigent, 
d’acord amb les previsions del Conveni esmentat.  
 
II.- Que l’esmentat Pla Marc defineix una sèrie d’actuacions per a la millora i revaluació de les 
finques forestals situades als municipis signants. 
 
III.- Que anualment i d’acord amb les seves possibilitats pressupostaries, la Comissió de treball 
redacta un “Programa Anual d’Execució del Pla Marc” (a partir d’ara Programa Anual), integrat 



 

per dos Plans: el “Pla de treballs de preparació i millora” i el “Pla d’aprofitaments i vendes”. La 
Comissió de treball és l’encarregada, segons fixa el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, els Ajuntaments de l’àmbit territorial i l’Associació de propietaris Montnegre- 
Corredor, de l’execució del pla marc de restauració i millora forestal. 
 
IV.- Que els socis de l’Associació poden participar en el Programa Anual prèvia signatura d’un 
contracte o conveni amb l’Associació, i aquesta participació pot englobar la realització de les 
feines forestals previstes al Pla Marc, i/o la venda conjunta de fusta i llenya que es deriven 
d’aquests treballs o d’altres realitzats pel propietari. 
 
V.- Que l’Ajuntament de Sant Celoni és membre de l’Associació com a propietari de les finques 
municipals de Cal Batlle situades al municipi de Sant Celoni. 
 
VI.- Que la propietat coneix el contingut del Pla Marc i del Programa anual 2018, accepta els 
aspectes del Pla Marc i del Programa anual relacionats amb la seva propietat i manifesta el seu 
interès en participar, fixant en el present conveni les condicions particulars de participació. 
 
Per tot l’anterior, les parts signants, 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte general del conveni és la definició dels treballs i condicions per a la reducció de 
combustible i la millora forestal de les finques de titularitat municipal situades a la zona de Cal 
Batlle. Els objectius específics del conveni són: 
 
• Definir els treballs forestals que executarà l’Associació d’acord amb el Pla Marc i el Programa 
Anual 2018. 
 
• Definir altres treballs no previstos en el Pla Marc, sempre i quan vagin lligats a altres objectius 
del mateix. 
 
• Regular els deures i les obligacions dels signants. 
 
Segon.- Superfície objecte del present conveni 
 
La superfície objecte del present conveni, és de 11,94 ha d’acord amb el plànol annex que 
s’adjunta com a part integrant d’aquest conveni (annex 1). 
 
Les referències cadastrals de les parcel·les incloses en la superfície objecte del conveni són les 
següents: 
 
0556609DG6105N0001KO 
0758053DG6105N0001LO 
0854105DG6105S0001BJ 
0454016DG6105S0001TJ 
0558013DG6105N0001DO 
0758057DG6105N0001OO 
0854102DG6105S0001HJ 
0854101DG6105S0001UJ 
0758034DG6105N0001JO 
0758037DG6105N0001ZO 
0758047DG6105N0001GO 
0758061DG6105N0001KO 



 

0558005DG6105N0001FO 
0758039DG6105N0001HO 
0758041DG6105N0001UO 
0758031DG6105N0001DO 
0454025DG6105S0001DJ 
 
Qualsevol altra actuació de l’Associació no contemplada en aquest conveni haurà de tenir la 
conformitat expressa i escrita de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Tercer.- Treballs a realitzar 
 
Els treballs i les finques municipals on es duran a terme i que executarà l’Associació, són els 
d’aprofitament forestal d’alzina i pi pinyer, estassada i selecció de tanys, eliminació de restes 
vora camí i arranjament de camins. 
 
Aquests treballs es realitzaran tècnicament d’acord amb el que estableixen el Pla Marc i el 
Programa Anual i tindran com a finalitat millorar el bosc i prevenir els incendis forestals. 
 
Quart.- Contractació dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs d’acord amb la clàusula 4 
del Programa Anual. 
 
La Comissió de treball o el President, si aquesta ho delega en ell, prendrà la decisió final de la 
signatura del contracte amb les empreses executores. 
 
Aquests contractes estan a disposició de l’Ajuntament, si aquest els requereix. 
 
Cinquè.- Compra / venda dels productes comercials 
 
D’acord amb el Programa Anual, l’Associació està facultada per vendre i cobrar per si mateixa 
mitjançant tercers, els productes obtinguts en els treballs definits en aquest conveni. 
 
L’Associació gestionarà la venda en les condicions que consideri més convenients, i d’acord 
amb els seus interessos comercials del moment. 
 
Sisè.- Finançament i liquidació dels treballs 
 
Es disposa d’un balanç econòmic estimatiu de les actuacions (annex 2). 
 
El Balanç (B) dels treballs és la diferència entres els ingressos (I) i les despeses (D). B = I - D 
Es consideren Ingressos (I): 
 
1er. Els ingressos provinents de la venda dels productes forestals. 
2n. Les subvencions atorgades a l’Ajuntament en les superfícies objecte del present conveni i 
pel mateix concepte. 
Es consideren Despeses (D) els costos totals dels treballs. 
 
Per tant, es poden donar els següents casos: 
A) Si el Balanç és negatiu, l’Associació es farà càrrec d’aquest import fins a arribar a balanç 
zero. 
 
B) Si el Balanç és zero, ni l’Associació finançarà els costos ni l’Ajuntament obtindrà cap 
benefici. 
 



 

C) Si el Balanç és positiu, els beneficis aniran per l’Ajuntament i l’Associació no finançarà els 
treballs, amb les especificacions del punt setè. 
 
L’Ajuntament pagarà a l’Associació, en conceptes de despeses de gestió, el 5% del cost de 
l’actuació, segons l’acord de l’Assemblea de socis de 25 d’abril de 2014 prèvia justificació de 
les despeses realitzades. 
 
En cas de tallades finals i dissimilatòries, com a mínim el 10% del valor a carregador dels 
productes obtinguts en els treballs serà per l’Ajuntament. 
 
La inversió prevista per a l’execució de les actuacions objecte d’aquest conveni serà la que 
s’especifiqui en el plec de condicions del contracte signat entre l’associació i el contractista. 
 
Setè.- Liquidacions a l’Ajuntament 
 
Una vegada certificats els treballs per part de l’Associació i de l’Oficina Tècnica Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, l’Associació procedirà a la 
justificació econòmica i, si s’escau, a la liquidació dels beneficis a l’Ajuntament. 
 
Quan el balanç de l’actuació sigui positiu (B>0), l’Ajuntament pagarà a l’Associació un 5 % 
d’aquest benefici en concepte de despeses de comercialització, que es sumarà al 5% de 
l’apartat anterior. 
 
Les aportacions es faran un cop acreditades totes les despeses per part de l’Associació a 
través d’un document de justificació econòmica. 
 
Vuitè.- Autoritzacions de l’Ajuntament a l’Associació 
 
L’Ajuntament autoritza a l’Associació en aquest acte i per mitjà del present conveni a: 
 
• Realitzar els tràmits per obtenir els permisos oficials necessaris per procedir a l’execució dels 
treballs. 
• Sol·licitar a les administracions públiques informació sobre les subvencions forestals que li 
siguin atorgades en relació a la finca objecte del present conveni. 
• Entrar a la seva finca per si mateixa o a través de tercer i realitzar els treballs objecte del 
present conveni. 
• Vendre per si mateixa o a través de tercer els productes obtinguts. 
 
Novè.- Terminis per la contractació i execució dels treballs i les vendes. 
 
L’Associació es compromet a realitzar els treballs i vendre els productes obtinguts, abans del 
31 de març de 2019. 
 
Si per causes no imputables a la Propietat o a l’Associació, com pluges, nevades, glaçades, 
etc, fos impossible la realització dels treballs en el temps establert, s’estableix una pròrroga 
expressa de l’esmentat en el present article de 6 mesos per poder finalitzar-los. 
 
Desè.- Durada del conveni 
 
La durada del present conveni serà d’un any a partir de la seva signatura. 
 
Onzè.- Canvis en la titularitat de les finques 
 
Si en els següents 15 anys després de la signatura del conveni es produís un supòsit de 
compra-venda, donació, permuta o qualsevol altre classe de transmissió “inter vivos”, voluntària 



 

o forçosa de les superfícies determinades en el punt segon, l’Ajuntament s’obliga a comunicar-
ho immediatament a l’Associació mitjançant carta certificada o burofax. 
 
El nou propietari podrà subrogar-se els drets i obligacions del transmissor. La subrogació haurà 
de ser comunicada de forma immediata a l’Associació. Si el nou propietari optés per la no 
subrogació, les obligacions del transmissor seran les mateixes que s’especifiquen a l’article 
catorzè del present conveni. 
 
Dotzè.- Execució del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 
 
Les actuacions previstes en aquest conveni complementen les actuacions previstes en el Pla 
Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Tretzè.- Baixa de l’Associació o canvi d’ús del sòl 
 
La baixa o el canvi d’ús en les parcel·les incloses en el Programa anual 2018, en els següents 
15 anys a partir de la data de signatura del conveni comportarà el retorn de les aportacions 
netes fetes per l’Associació en la superfície afectada, amb una reducció acumulable d’un 6’6% 
anual, a partir de la data de certificació d’aquestes. 
 
La baixa o el canvi d’ús a la fi d’aquest període no comportarà cap reintegrament dels fons 
aportats per l’Associació. 
 
Catorzè.- Desperfectes en els projectes del Pla Marc 
 
Quan l’Associació, previ informe de la Diputació de Barcelona, consideri que el resultat d’algun 
dels projectes finançats per l’Associació no ha aconseguit els seus propòsits per alteracions 
imputables a l’Ajuntament, exigirà a aquest el retorn de les aportacions netes realitzades per 
l’Associació amb una reducció acumulable d’un 6’6% anual, a partir de la data de certificació 
d’aquestes. 
 
Quinzè.- Alteracions del model silvícola del Pla Marc 
 
En el cas que l’Ajuntament desitgi fer una nova actuació sobre la superfície inclosa en el 
Programa anual objecte d’aquest conveni i durant la vigència del mateix, haurà de comunicar-
ho per escrit a l’Associació. El tècnic de l’Associació haurà de redactar un informe que 
determini si l’actuació s’ajusta als models silvícoles descrits en el Pla Marc, i que haurà de ser 
aprovat per la Comissió de treball. 
 
En el cas que l’informe sigui desfavorable i l’Ajuntament executi igualment l’actuació sense 
tenir-lo en compte, es considerarà un desperfecte imputable a l’Ajuntament i per tant, 
l’Associació exigirà el retorn de les aportacions netes, tal i com es descriu a l’article catorzè.  
 
En el cas que l’informe sigui favorable i l’Ajuntament executi la tallada de manera contradictòria 
a les condicions tècniques de l’informe, es considerarà un desperfecte imputable a l’Ajuntament 
i per tant, l’Associació exigirà el retorn de les aportacions netes, tal i com es descriu a l’article 
catorzè. 
 
Setzè.- Ramaderia i pastures. 
 
A la superfície on es realitzin tallades de regeneració o es facin les repoblacions no es podrà 
introduir bestiar fins passat un període mínim de deu anys, des de la data d’acabament dels 
treballs, sempre i quan la regeneració natural aconseguida estigui consolidada, excepte que hi 
hagi conformitat expressa de l’Associació, emesa mitjançant un informe redactat per l’enginyer 
de l’Associació i aprovat per la comissió de treball de la mateixa. 



 

 
L’incompliment d’aquestes normes comportarà el retorn dels ajuts atorgats per l’Associació, en 
la forma indicada a l’article catorzè. 
 
Dissetè.- Concurrència d’ajuts 
 
A fi de garantir la coordinació entre ajuts de diferents administracions, l’Ajuntament s’obliga a 
comunicar a l’Associació, mitjançant carta certificada o burofax, l’atorgament d’ajuts sobre les 
superfícies objecte d’aquest conveni. 
 
En cap cas de concurrència d’ajuts per al mateix concepte i superfície, la suma total d’aquests 
ajuts no podrà superar el 100% del cost dels treballs. 
 
Divuitè.- Compromisos 
 
Els compromisos adoptats en els apartats onzè, tretzè, catorzè, quinzè, setzè i dissetè seran 
aplicables sobre la superfície finalment certificada per part del tècnic de l’associació. 
 
Dinovè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la 
matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals i 
escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les 
parts signants del present conveni. 
 
Vintè.- Fi del conveni 
 
El conveni es donarà per finalitzat per les causes previstes en la Llei i, en concret, les següents 
causes: 
 
Causes generals 
 
• Per extinció del conveni, segons l’article desè. 
• Per mutu acord entre les parts. 
 
Decisió unilateral de l’Ajuntament en els següents casos: 
 
• Per manifest incompliment, sense justa causa, per part de l’Associació de les obligacions 
expressament assumides en aquest conveni. 
• Per incompliment del termini previst en l’article novè. 
 
Decisió unilateral de l’Associació, en els següents casos: 
• Per manifest incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions establertes en el 
present conveni. 
• Per la impossibilitat de complir l’objecte del conveni per dificultats administratives, tècniques o 
de finançament no imputables a l’Associació. 
 
La voluntat resolutòria del conveni haurà de ser notificada de manera expressa a les parts 
signants del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Vint-i-unè.- Normativa aplicable i Tribunals competents 
 



 

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Normativa Civil, Mercantil i 
Administrativa corresponent. 
 
Per la resolució de qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, execució o aplicació 
del present conveni, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció del Contenciós 
Administratiu. 
 
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat exemplar i a un sol efecte, 
a Sant Celoni i a la data de la signatura electrònica.” 
 
3. Facultar al Sr. alcalde, per a la seva signatura. 
 
4. Notificar el present acord a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya per al seu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
5. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
12. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA 
 
1. Aprovar l’adhesió al conveni, el qual diu: Conveni marc de col·laboració entre el Servei català 
de trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària. 
 
2. Facultar al Sr. alcalde, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord al Servei català de trànsit, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
4. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, recollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
5. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
6. Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció general d’administració local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA  
 
 
 
 



 

REUNITS 
 
D'una banda, el director del Servei Català de Trànsit. D’una altra, l' alcalde de l'Ajuntament de 
Sant Celoni. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització 
de 4 d’octubre de 2018. 
 
El segon, en representació de l'Ajuntament de Sant Celoni, de conformitat amb l'article 21.1 b 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 
53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor 
a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs 
de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de 
trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 
404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris 
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 
15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable 
de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans 
del Departament que es determinin per reglament. 
 
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i 
disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així 
com la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes 
quan no estigui atribuïda a una altra Administració. 
 
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per 
accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el 
trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta    
coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir 
els accidents de trànsit. 
 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la 
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb 
l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 
 
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, 
donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions 
establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i 
involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la 



 

d’establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues 
parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de  seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden  subscriure aquest 
conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes 
següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei  català de Trànsit 
i l’Ajuntament de Sant Celoni en el desenvolupament de determinades accions en matèria de 
trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès 
per a les parts. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi 
d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les 
parts. 
 
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en matèria de 
seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació 
sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l’Ajuntament 
 
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades  per la Policia 
Local, l’Ajuntament es compromet a comunicar les dades d’accidentalitat de trànsit amb 
víctimes: 
 
a) Quan coneguin d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, han d’introduir les 
dades de forma telemàtica al sistema integral de recollida de dades d’accidents de trànsit 
(SIDAT). Cal introduir aquestes dades crítiques dels accidents amb víctimes en un termini de 
24 hores per als accidents amb víctimes mortals i de 48 hores en cas d’accidents amb víctimes 
greus. La resta de dades (també la dels accidents amb víctimes lleus) s’han de lliurar en el 
termini màxim de 60 dies o mitjançant altres aplicacions que disposin de sistemes informàtics 
que bolquin al SIDAT. Les policies locals que es connecten als sistemes informàtics de la PG-
ME (aplicació d’atestats o Atenea) o al SIPCAT (a partir de la integració amb el SIDAT) no cal 
que introdueixin les dades al SIDAT, si ho fan en el termini indicat anteriorment. 
 
b) Les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu  mínim de 
l’equipament informàtic són a càrrec de l’Ajuntament. 
 
c) L’Ajuntament es compromet a conservar en perfecte estat el material, si   s’escau, cedit per 
l’SCT a les policies locals. 
 
4. Normes de col·laboració 
 
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, 
la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, 
tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i 
seguretat viària. 



 

 
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, 
definida i regulada en un conveni específic. 
 
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i 
signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
5. Contingut dels convenis específics 
 
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha 
de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que preveu la normativa 
vigent. 
 
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de 
vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 7. 
 
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran 
en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, 
que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en 
el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
essent els encarregats de portar a terme els convenis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així 
com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els 
quals es concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits 
fixats per aquest conveni. En aquests casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, 
decidirà la manera d’actuar per resoldre-les. 
 
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. La 
comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als 
efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
7. Vigència del conveni 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement 
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Servei 
Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al present 
conveni marc. 
 



 

 
8. Extinció del conveni 
 
1. 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 d’acord amb el pacte novè. 
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. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit 
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, en el seu defecte, el 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta 
finalització de les accions pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits 
anteriors. 
 
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part 
que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén 
resolt. 
 
10. Protecció de dades 
 
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació 
d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques respecte 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), sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de la 
documentació administrativa. 
 
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició 
informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’acció. 
 
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones. 
 
 



 

 
11. Finançament o implicacions econòmiques 
 
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni no comporta 
ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que estableixen els articles 4 i 
següents, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els 
dubtes i buits que es puguin presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com per 
les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament 
jurídic en general. 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del 
present conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions 
litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a un sol efecte a la 
data de la signatura electrònica. 
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d'urgència amb el vot favorable de 
tots els membres de la Junta de Govern local i, per tant, amb la majoria prevista a l'art. 
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix 
a discutir un assumpte no inclòs en l’ordre del dia:  
 
13. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE  
FRED I CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS “SOT DE LES 
GRANOTES 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat, del servei de direcció de les obres de reforma de la instal·lació de producció de fred 
i climatització del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”. 
 
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 de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Autoritzar la despesa de 6.352,50 € (base imposable de 5.250 € més el 21% d’IVA), amb 
càrrec a l’aplicació 07.342F0.63240 (Clima “Sot de les granotes”) del pressupost municipal de 
2018. 
 
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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