
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE GENER DE 2019 
 
 
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.: 01/2019 
Caràcter: Ordinària 
Data: 9 de gener de 2019 
Inici:  20:05 hores 
Fi:     20:12 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas CiU   
  
Regidors/es: Magali Miracle Rigalós ERC-AM 
 Raül García Ramírez CiU 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall  
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   
  Jaume Turón Auladell   CUP-PC-PA 
  Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-SCBP-E  

 
Ordre del dia: 
 

 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
  

 

1. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

2. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació del servei de control i 
prevenció de la legionel·losi en els equipaments i instal·lacions municipals.    
 

3. Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte per a la 
prestació del servei de revisió i manteniment dels sistemes de calefacció, 
solars tèrmics i de producció d'aigua calenta sanitària dels edificis municipals 
o gestionats per l'Ajuntament de Sant Celoni.   
 

4. Aprovació, si escau, de la renúncia del nínxol 153 de l'illa 1 del cementiri de 
Sant  Celoni, sol·licitada per la titular Sra. Josefa Teresa Clópes Ruiz.    
 

5. Desestimació del recurs d'alçada interposat per l'empresa Asfalts de l'Anoia 
SL, contra l'acord de la mesa de contractació de 7 de novembre de 2018.  



 

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

Sorea SAU, per regular l'accés de les persones usuàries del servei municipal 
d'abastament d'aigua potable en situació econòmica precària als ajuts del 
Fons de Solidaritat posat en marxa per Sorea al municipi de Sant Celoni. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 
1. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de dues llicències d'obres majors atorgades 
des de l’última sessió: 
 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 
 

17.12.2018 
 

OM-27/18 
 

Cultius 
Ponç, SL. 

 

 
Km 64, carretera C-35 de 

la Batllòria 

 
Llicència d'obres per 
construcció d'un gual 

permanent 

14.12.2018 OM-36/18  Carretera de Campins 
s/n de Sant Celoni 

Llicència d'obres majors 
per construcció de murs de 

contenció de terres i 
enjardinament fincas Mas 

Sans Nou. 
 
2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL 
I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.   
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei 
de control i prevenció de la legionel·losi en els equipaments i instal·lacions municipals. 
 
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. Supeditar l’autorització de la despesa a l’existència del crèdit corresponent a l’aplicació del 
pressupost municipal per als exercicis de 2019, 2020 i 2021 que s’indica a continuació: 
 
Partida pressupostària Any 2019 Any 2020 Any 2021 
05.311.D0.2799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals) 
16.177,70 € 16.867,40 € 689,70 €  
 
 
 
 
 



 

3. RETORN DE LA GARANTIA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE 
CALEFACCIÓ, SOLARS TÈRMICS I DE PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS O GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI.     
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 199,53 € dipositada en metàl·lic per MH Industrias 
SLU, amb NIF B-64.570.567, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni 
per a la prestació del servei de revisió i manteniment dels sistemes de calefacció, solars tèrmics 
i de producció d’aigua calenta sanitària dels edificis municipals o gestionats per l’Ajuntament de 
Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que per fer efectiva la devolució haurà de lliurar a la Tresoreria municipal el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons model conformat per l’entitat 
bancària (http://santceloni.cat/dadescreditor). 
 
4. APROVACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL NÍNXOL 153 DE L'ILLA 1 DEL CEMENTIRI DE 
SANT CELONI, SOL·LICITADA PER LA TITULAR.  
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol número 153 de l’illa 1 del cementiri 
municipal de Sant Celoni, atesa la renúncia de la titular de la concessió. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
5. DESESTIMACIÓ DEL RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER L'EMPRESA ASFALTS 
DE L'ANOIA SL, CONTRA L'ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 7 DE 
NOVEMBRE DE 2018. 
 
1. Desestimar el recurs d’alçada presentat per l’empresa Asfalts de l’Anoia SL contra l’acord de 
la Mesa de Contractació de 7 de novembre de 2018 pel qual se la va excloure del procés de 
licitació per no trobar-se inscrita en el RELI d’acord amb els motius que consten en l’informe 
emès pel Secretari de la Corporació. 
 
2. Notificar el present acord a l’empresa Asfalts de l’Anoia SL amb la corresponent instrucció 
dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I SOREA SAU, PER REGULAR L'ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES DEL 
SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE EN SITUACIÓ ECONÒMICA 
PRECÀRIA ALS AJUTS DEL FONS DE SOLIDARITAT POSAT EN MARXA PER SOREA AL 
MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Sorea, SAU per 
regular l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en 
situació econòmica precària als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per Sorea al 
municipi de Sant Celoni segons el literal següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I 
SOREA, S.A.U. 
Sant Celoni, a xxxxxxxxx de 2018 
 
Reunits 
D’una part, l’Il·lm. Sr. alcalde de Sant Celoni, les circumstàncies personals de la qual s’ometen 
per raó de càrrec, actuant en la seva representació en virtut de les facultats que li són 



 

conferides per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I d’altra part, el Sr. en nom i representació de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en endavant Sorea), amb domicili social a Barcelona, 
Passeig de la Zona Franca, número 48, i proveïda de C.I.F. A-08-146367, segons apoderament 
suficient que així consta en Escriptura Pública, amb número de protocol 3.082, atorgada el 15 
de juliol de 2015, davant el Notari de Madrid. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar 
aquest conveni i Manifesten: 
 
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de la 
pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit en 
una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut en denominar 
pobresa energètica. 
 
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant per 
considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable i, en aquest sentit, les 
empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o per evitar la 
cronificació dels existents.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament amb 
Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats del 
pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible per a la 
vida de les persones. 
 
En aquest sentit, Sorea, com a empresa subministradora de l’aigua a Sant Celoni, ha vingut 
adoptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i prevenció de situacions 
susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica. 
 
D’altra banda, arrel de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ha afectat de forma 
important i general a les gestions que les companyies subministradores fan en relació als 
deutes dels seus usuaris. 
 
Doncs bé, en aquesta línia, Sorea, amb la voluntat de fer un pas més en el seu compromís de 
trobar solucions a les situacions de pobresa energètica , i poder garantir el servei d’aigua a 
totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o 
en risc d’exclusió residencial, ha proposat a l’Ajuntament Sant Celoni la creació d’un Fons de 
Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir 
a superar dita situació. 
 
Els Serveis socials de l’Ajuntament de Sant Celoni de conformitat amb l’article 3.1 de la Llei 
catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat “assegurar el dret de 
les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de 
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i 
del benestar de les persones”. 
 
En aquest sentit, els Serveis socials de l’Ajuntament de Sant Celoni s’adrecen especialment a 
la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de 
situacions de vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a 
principals protagonistes de llur vida 
 



 

 En conseqüència, les parts atorguen el present conveni per establir els mecanismes de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Sorea, que es subjectarà a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE. 
 
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Sorea 
en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament 
d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa 
per Sorea al municipi de Sant Celoni, sempre que es compleixin els requisits determinats per 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT 
 
Durant la vigència d’aquest Conveni Sorea dotarà, a fons perdut, un Fons de Solidaritat per un 
import de 8.000,00€ destinat a la concessió dels ajuts que es detallen a la present clàusula a 
favor de les persones que també s’hi determinen. La concessió dels ajuts quedarà 
condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de Solidaritat, de manera que un cop esgotada 
la dotació el Fons de Solidaritat no s’atorgaran nous ajuts. 
 
L’ajut que ofereix Sorea mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les persones amb greus 
dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge. La 
determinació dels requeriments per poder accedir al Fons les determinaran els Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les persones que compleixin els requisits i que vulguin acollir-se al Fons de Solidaritat, es 
podran adreçar als Serveis Socials municipals que valoraran l’atorgament de l’ajut a fons perdut 
en cada cas i elaboraran un informe que justifiqui l’atorgament de l’ajuda. 
 
No es podrà accedir en aquest fons per el pagament de factures corresponents a fuites o altres 
motius causants d’un consum desmesurat. 
 
L’ajuda suposarà una bonificació parcial o total de les factures pendents de pagament amb la 
corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués 
efectuat. 
  
Sens perjudici de l’anterior, transcorregut un any de la recepció de l’ajuda, encara que no es 
rebi nova sol·licitud, els Serveis Socials de l’ Ajuntament valoraran la idoneïtat de fer una nova 
bonificació. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, a través dels seus Serveis socials, col·laborarà amb Sorea. en la 
promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis socials de la 
iniciativa de Sorea, dels avantatges que comporta i dels requisits per poder accedir-hi, segons 
les condicions establertes pel propi Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les persones que compleixin els esmentats requisits i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de 
Solidaritat, es podran adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquests 
enviaran a Sorea el document de sol·licitud de l’ajut en el que s’acrediti una situació econòmica 
que justifiqui, a judici dels Serveis Socials, l’atorgament d’un ajut, procedint Sorea conforme allò 
establert a la clàusula segona d’aquest Conveni. 
 



 

L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’Ajuntament de Sant Celoni autoritzi, en 
els terminis establerts, els mecanismes previstos a l’article 6 de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, 
en allò que fa referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial 
per part dels Serveis Socials. 
 
QUARTA.- MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DEL CONVENI. 
 
Durant el període de vigència del conveni es realitzaran reunions periòdiques amb persones 
responsables de Sorea i tècnics de l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament per tal de fer el 
seguiment i avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. 
 
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les preinscripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com de 
qualsevol altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur sobre la matèria, en relació 
amb les dades personals que puguin obtenir amb motiu de l’execució del present Conveni. 
 
SISENA.- DURADA. 
 
Aquest conveni té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu 
termini, podrà ser prorrogat per mutu acord exprés de les parts per períodes d’un any i fins a un 
màxim de quatre. 
 
SETENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Seran causes d'extinció del present Conveni les següents: 
 
L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat. 
El mutu acord de les parts. 
L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n deriven. 
La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se'n deriven. 
 
2. Notificar a Sorea els acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
3. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
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 


	Data

