
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 31 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.: 02/2019 
Caràcter:  ordinària 
Data:  31 de gener de 2019 
Inici: 20:30 
Fi: 20:35  
Lloc: Sala 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 (arriba al punt 7, essent  
   les 20:33 h) 
 Ernest Vilà Pladevall CiU  
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
  
  

 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la JGL 
de data 19.12.2018 i de l'acta de 09.01.2018. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

 
2. Donar compte de llicències d'obres majors.     

 
3. Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 142, de 

l'illa 13 del cementiri municipal de Sant Celoni amb motiu de la renúncia de la 
persona hereva del títol funerari. 
 

4. Adjudicació, si escau, del contracte per a la instal·lació, el manteniment i la 
higienització de 14 fonts dispensadores d'aigua potable a diferents edificis 
municipals.   
 

5. Declaració de deserta la licitació del Lot 1 (Direcció facultativa) del servei 
d'assistència tècnica de les obres d'adequació de la part antiga del cementiri 
de la Batllòria, 2ª fase.  
 

 
6. Aprovació del conveni específic de l'annex 5 del conveni marc de 

col·laboració entre el Servei català de trànsit i l'Ajuntament de Sant Celoni en 
matèria de seguretat viària, referit a la col·laboració en matèria de controls 
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estupefaents i material de suport. 
 

7. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 
d'octubre, regulada per l'ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública). 
 

8. Aprovació de preus públics per a la programació a l'Ateneu 2019, 1er 
semestre. 
 

9. Imposició de sanció per infracció a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, contra el Sr. 
A.D.M. 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JGL DE 
DATA 19.12.2018 I DE L'ACTA DE 09.01.2019. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de les sessions anteriors. Al no formular-se cap 
reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referides actes. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS. 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 

L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de cinc llicències d'obra major atorgades 
des de l'última sessió:  

 

Data 
 

Exp. 
 

Nom 
 

Adreça 
 

Concepte 
 
14.01.2019 

 
OM-42/18 

 
Cultius Ponç, SL 

 
Km 64,1, carretera C-35 
de la Batllòria 

 
Denegació llicència obres 
per reforma d'habitatge 
unifamiliar aïllat 

 
17.01.2019 

 
OM-39/18 

 
Renolit ibérica SA 

 
Carretera de Montnegre, 
s/n 

 
Anivellació parcial de 
parcel·la industrial 

 
17.01.2019 

 
I-82/18 

 
  

 
Carretera Vella, núm. 123 

 
Divisió horitzontal de finca. 

 
17.01.2019 

 
OM-24/18 

  
Passeig de la Roureda 
de Can Sans 

 
Construcció d'habitatge 
unifamiliar. 



 
 
17.01.2019 

 
OM-40/18 

  
Carrer Sant Josep, núm. 
44 

 
Canvi d'ús i obres de 
reforma per habilitar 2 
locals planta segona en 
habitatges. 

 
3.  DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 142 DE 
L’ILLA 13 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT CELONI AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA 
DE LA PERSONA HEREVA DEL TÍTOL FUNERARI. 
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol número 142 de l’illa 13 (de Sant 
Ramon) del cementiri municipal de Sant Celoni, atesa la renúncia del Sr., hereu de la 
concessió. 
 
2. Aprovar la valoració del referit nínxol, segons allò acordat per la Junta de Govern Local de 
01.12.2004, d’acord amb el següent detall: 
 

Taxa concessió nínxol durant 50 anys: 930,00 € 
Data adquisició nínxol: 1971 
Anys transcorreguts: 47 
Depreciació: 94% 
Quantitat a abonar: 55,80 € 

 
3. Imputar la despesa de 55,80 € per la compra al Sr. del nínxol número 142 de l’illa 13 (de 
Sant Ramon) del cementiri de Sant Celoni, a la partida 22699 (Altres despeses diverses) del 
pressupost de la Corporació prorrogat per a 2019. 
 
4. Notificar aquest acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I LA 
HIGIENITZACIÓ DE 14 FONTS DISPENSADORES D’AIGUA POTABLE A DIFERENTS 
EDIFICIS MUNICIPALS.    
 
1. Adjudicar a Aguapura Aguaviva SL, amb CIF B-81.804.643, el contracte per a la instal·lació, 
el manteniment i la higienització de 14 fonts dispensadores d’aigua potable a diferents edificis 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, per la quantitat de 5.006,40 €, IVA no inclòs, (preu pels dos 
anys de contracte), tot d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques aprovats per la Junta de Govern Local de 14.11.2018. 
 
2. Considerar efectuada la formalització del contracte mitjançant l’acceptació pel contractista de 
la resolució d’adjudicació, d’acord amb el que estableix l’article 159.6.g de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 
4. Supeditar la disposició de la despesa (3.028,87 € anuals, IVA inclòs), a l’existència del crèdit 
corresponent a les aplicacions següents dels pressupostos de la Corporació per als exercicis 
de 2019 i 2020: 
 
Partida pressupostària          Cost 2019     Cost 2020  
01.920E0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
07.323D0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
08.132A0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
07.330B0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     



 
05.150B0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
07.3321A.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
07.342C0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
07.342D0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
04.231A0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
09.151A0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
01.920B0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €      
01.925A0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
06.430C0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
06.491B0.203 Lloguer de maquinària i instal·lacions              216,35 €        216,35 €     
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
5. DECLARACIÓ DE DESERTA LA LICITACIÓ DEL LOT 1 (DIRECCIÓ FACULTATIVA) DEL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA PART ANTIGA 
DEL CEMENTIRI DE LA BATLLÒRIA, 2A FASE. 
 
1. Declarar deserta la licitació del lot 1 (direcció d’obra) en l’expedient de contractació del servei 
d’assistència tècnica de les obres d’adequació de la part antiga del cementiri de La Batllòria, 2a 
fase, atès que l’únic licitador presentat no ha complimentat adequadament el requeriment de 
documentació que estableix la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte, per la qual cosa s’ha d’entendre que ha retirat la seva oferta. 
 
2. Anul·lar l’autorització de la despesa corresponent al lot 1, d’import de 5.653,31 €, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 05.164B0.63102 (Cementiri de La Batllòria) del pressupost 
municipal de 2018. 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE L'ANNEX 5 DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN 
MATÈRIA DE CONTROLS ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT. 
 
1. Aprovar el conveni específic de l’annex 5 del Conveni marc de col·laboració entre el Servei 
català de trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària, referit a la 
col·laboració en matèria de controls d’estupefaents i material de suport, el qual literalment diu: 
 
“ANNEX 5 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS 
D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES 
ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor director del Servei Català de Trànsit. 
 
De l’altra, el senyor 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 9 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. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de 
col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies 
urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de drogues en 
conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Sant Celoni consideren 
aconsellable  vigilar  i  controlar  el  nivell  de  consum  de  drogues  en  l'àmbit  local  amb 
l'objectiu d'incrementar  els nivells de seguretat viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració mitjançant  l’assignació,  per  part del Servei  Català  de Trànsit,  de kits de 
detecció de substàncies estupefaents,  el material de suport i la prova de contrast en el 
laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Sant Celoni. Aquesta col·laboració es subjecta als pactes 
següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en conductors  i 
conductores  que circulen per les travesseres  i vies públiques  urbanes de Sant Celoni. Per 
aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assigna la quantitat d’1 kit anual de  detecció  de  
substàncies   estupefaents,   el  material  de  suport  corresponent   i  la confirmació de mostra 
amb saliva al laboratori, si escau, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del 
Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a)  Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a la seva 
utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord amb les disponibilitats 
existents. 
 
b)  Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub per a la 
recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si escau, fer-se càrrec 
de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de referència establert pel Servei 
Català de Trànsit. 
 
c)  No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de 
controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes 
en aquest conveni. 
 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Sant Celoni 
 
L'Ajuntament de Sant Celoni es compromet a: 
 
a)  Destinar els kits de detecció de substàncies  estupefaents  per a ús exclusiu de les finalitats 
que persegueix aquest conveni. 
 
b)  Fer un ús correcte del material facilitat. 



 
c)  Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies estupefaents. d)  
Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit 
pel Servei Català de Trànsit. 
 
e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions 
prefixades per l’Ajuntament. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
 
Aquest 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. 
 
A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
 
a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 
c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
d. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’estarà 
al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
e. Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
5. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL MARC DE 
LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CORRESPONENT A LA 
RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, D'1 D'OCTUBRE, REGULADA PER L'ORDRE TSF/156/2018, 
DE 20 DE SETEMBRE. 
 
1. Aprovar i signar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per 

a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i a la Resolució 
TSF/2265/2018, d'1 d'octubre. 
 

2. Autoritzar, disposar, reconèixer i pagar al Consell Comarcal del Vallès Oriental (amb NIF ) 
la quantitat de 2.281,03 € corresponents al 20% de la previsió del cost total de l’assistència 
tècnica per al projecte Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania a la 
partida 06.241A0.46503 del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

8. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2019, 1ER 
SEMESTRE. 
 
1. L’Ajuntament de Sant Celoni promou, al llarg de l’any, una programació cultural estable amb 
la voluntat de contribuir a la realització personal, de cohesió social, de participació ciutadana i 
de democratització. 
 
Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i creativitat, 
ciutadania, identitat i capacitat crítica. 
 
Com a element de cohesió social, la cultura posa en contacte col·lectius del mateix 
municipi amb orígens diversos i actua com a font d’arrelament nacional, amb la llengua 
catalana com a vehicle lingüístic. 
 
Com a element de dinamització ciutadana, la cultura pot potenciar la participació a partir 
de la corresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions compartides. 
 
Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom hi ha de 
poder tenir accés. 
 
Per tal d’aconseguir els reptes indicats, any rere any, es plantegen algunes estratègies per 
arribar a nous públics i ampliar l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, en la programació 
cultural A l’Ateneu 2019 – 1r semestre es planteja continuar: 
 
Aplegant la programació cultural del primer semestre de 2019 en un únic programa a fi de 
“vendre” un projecte cultural global. Com s’ha fet darrerament, la proposta d’enguany 
inclourà la programació professional, la creació local, la programació familiar, els GPS 
(programació conjunta amb el Teatre Auditori de Granollers, CECUCA de Cardedeu i el Teatre 
Auditori de Llinars del Vallès), entre d’altres. 
 
Promovent la difusió de la programació cultural des de les diferents xarxes socials (Facebook 
específic per la programació, butlletins electrònics, pàgina web de l’Ajuntament, Punt 7 ràdio, 
etc.) 
 
Mira d’arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents 
agents, com la comissió jove. 
 
Per tot el què s’ha exposat, des de l’Àrea de Cultura es proposa l’aprovació dels preus públics 
de les entrades d’aquesta programació dels següents imports: 
 



 
Espectacle  Data A B C D 

SOMRIURE Familiar Diumenge, 6 de gener 6 € 3 € gratuït  

BALLAR ÉS COSA DE LLIBRES Familiar 
- GPS 

Diumenge, 3 febrer 5 € 3 € gratuït  

L’IMMORTAL Estable Dissabte, 9 de febrer 12 €   10 € 

METROPOLITAN UNION Música Dissabte, 23 de març 8 €   4 € 

KAROL GREEN Estable Dissabte, 6 d’abril 8 €   4 € 

ESCAPE ROOM Estable Dissabte, 30 de març 15 €   12 € 

TEMPS DE LLUM Familiar Diumenge 7 d’abril 5 € 3 € gratuït  

RAMON MIRABET Música Divendres, 26 d’abril 18 €   15 € 

SOLITUDES Estable Dissabte, 25 de maig 12 €   10 € 

 
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 
 
- “A” és preu públic entrada general 
- “B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
- “C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 
- “D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per 
entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb Carnet Jove 
i promoció GPS (en el cas de l’espectacle “Exercicis d’amor”, per haver assistit dissabte, 7 
d’octubre, a “Com a pedres”, GPS a l’Auditori de Cardedeu) 
 
La programació estable del Teatre és el principal esdeveniment cultural d’aquest equipament al 
poble i la prestació d’aquest servei, programa i difusió dels espectacles, té unes raons socials i 
culturals interès públic. Tot i que, segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades 
es preveuen deficitaris, aquesta programació és una activitat on, entre d’altres, els principals 
objectius són els esmentats al principi d’aquesta informe, la realització personal, la cohesió 
social, la dinamització ciutadana i la democratització de la cultura com a transmissora de valors, 
i per tot això es considera d’especial interès general, social i de servei públic per aquest 
Ajuntament. 
 
Així mateix, tot i que els preus que es proposen no cobreix les despeses, no hi ha un dèficit 
addicional en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es 
troben previstes en les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a l’estudi econòmic adjunt.    
 
2. Consta a l’expedient informe de la directora de l’Àrea de Cultura i Educació de data 22 de 
novembre de 2018 i la diligència favorable de la interventora municipal de data 29 de 
novembre de 2018. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el 
mateix article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas 



 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes 
en una sèrie de matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I 
la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de 
fomentar la cultura popular i tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, 
sempre que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també 
es prestin o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de 
l’Ordenança General reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu 
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 8 de 
juliol de 2015, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
 1. Aprovar l’establiment dels preus públics següents per a la programació a l’Ateneu 2019 – 1r 
semestre: 
 
Espectacle  Data A B C D 

SOMRIURE Familiar Diumenge, 6 de gener 6 € 3 € gratu 
ït 

 

BALLAR ÉS COSA DE LLIBRES Familiar 
- GPS 

Diumenge, 3 febrer 5 € 3 € gratu 
ït 

 

L’IMMORTAL Estable Dissabte, 9 de febrer 12 €   10 € 

METROPOLITAN UNION Música Dissabte, 23 de març 8 €   4 € 

KAROL GREEN Estable Dissabte, 6 d’abril 8 €   4 € 

ESCAPE ROOM Estable Dissabte, 30 de març 15 €   12 € 

TEMPS DE LLUM Familiar Diumenge 7 d’abril 5 € 3 € grat 
uït 

 

RAMON MIRABET Música Divendres, 26 d’abril 18 €   15 € 

SOLITUDES Estable Dissabte, 25 de maig 12 €   10 € 

 
 2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 



 
9. IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE, 
SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS, CONTRA EL SR. A.D.M. 
 
1. En data 24 d’octubre de 2018, l’alcalde va dictar resolució acordant la incoació d’expedient 
sancionador per la vulneració de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, segons s’explica en la part 
expositiva d’aquesta resolució  i donant trasllat a la part denunciada del contingut de l’article 85 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, el qual estableix que: 
 
- El reconeixement de responsabilitat per part de l’infractor suposarà la finalització del procediment 
amb la imposició de la sanció que correspongui.  
 
- Al tenir la sanció únicament caràcter pecuniari, el pagament voluntari pel presumpte responsable, 
en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà la finalització del procediment, sense 
necessitat de nova resolució, excepte en el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la 
determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció, si 
s’hagués incoat. 
 
- En els dos casos anteriors, es preveu una reducció del 20% sobre l'import de la sanció 
proposada, que serà acumulable entre sí i la seva efectivitat quedarà condicionada al desistiment o 
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
  
2. Per tal de facilitar el compliment de l’apartat anterior, es va adjuntar model de declaració perquè 
fos emplenada i entregada a aquest ajuntament amb la deguda justificació del abonament de 
l’import de la sanció proposada amb el corresponent descompte. 
 
3. La referida resolució va ser degudament notificada el dia 29 de novembre de 2018, signada pel 
Sr. En aquesta notificació s’indicava que el termini establert per dur a terme el tràmit de 
reconeixement de la responsabilitat i abonament de la sanció proposada amb el descompte 
indicat, o per contra, presentar les al·legacions que considerés oportunes, era de 10 dies hàbils. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que la part interessada hagi fet efectiu el pagament de la 
sanció, ni hagi presentat ca al·legació respecte la incoació del present expedient sancionador, tal 
com s’especifica a l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, l’acord d’incoació de l’expedient sancionador serà 
considerat proposta de resolució en tant que conté un pronunciament precís sobre la 
responsabilitat imputada. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 2.2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, qualifica com animal potencialment perillós, els animals 
domèstics o de companyia que reglamentàriament es determini, essent al Decret 287/2002, de 
22 de març, pel qual es desenvolupa la referida llei, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, on es detalla les races de gossos potencialment perillosos i 
en el que apareix la raça American Stafford Terrier com una de les races considerades 
potencialment perilloses. 
 
L’article 3.1 de la Llei 50/1999 sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencilament 
perillosos, estipula que la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós a 
l’ampara d’aquesta llei, requerirà l’obtenció d’una llicència administrativa, que serà atorgada per 
l’Ajuntament del municipi on resideixi el sol·licitant. I és en el RD 287/2002, de 22 de març, pel 
qual es desenvolupa la Llei 50/1999, on es relaciona les races de gossos considerats 
potencialment perillosos, a l’Annex I, trobem efectivament la raça de gos American 
Staffordshire com una d’elles. 



 
 
L’article 13 de la mateixa llei, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, descriu els fets que es consideren infraccions contra aquesta norma i les sancions 
que els hi correspon, essent a l’apartat 1.b) on es tipifica com a infracció molt greu el fet de 
tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
 
Respecte la responsabilitat de les conductes comeses, l’article 13.8 de la Llei 50/1999, 
considera persones responsables de les infraccions a qui, per acció o omissió, hagués 
participat en la comissió d’aquestes, al propietari o tenidor dels animals. 
 
S’ha de tenir en compte el que disposen els articles 63, 64 i 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sobre 
els procediments de naturalesa sancionadora i l’article 25 i següents de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, respecte als principis de la potestat sancionadora. 
 
També és d’aplicació el què preveu el Decret de la Generalitat de Catalunya, número 278/1993 
de 9 de novembre, regulador del procediment administratiu sancionador que els òrgans de 
l’Administració de la Generalitat han d’aplicar, d’acord amb la normativa estatal i que, alhora és 
d’aplicació supletòria pels ens locals de Catalunya, en defecte total o parcial dels procediments 
sancionadors específics regulats en ordenaments sectorials o en les ordenances locals i 
sempre que no contradigui el procediment sancionador regulat a la LPCAP. 
 
Qualificació dels fets 
 
L’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, tipifica com a infracció molt greu, tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència. 
 
Persona responsable 
 
La persona responsable, en concepte d'autora dels fets descrits, és el Sr., com a autor dels fets 
ocorreguts i propietari del gos anomenat Orus, xip 985113001538579; amb domicili a efectes 
de notificacions a Ctra. Vella, 54, 1r. de Sant Celoni. 
 
Òrgan competent 
 
L’article 21.1.n de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local disposa que 
correspon a l’Alcalde sancionar les faltes de desobediència per infracció de les ordenances 
municipals, tret dels casos en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
 
L’article 13.b) de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, disposa 
que la competència per a imposar sancions greus i molt greus, correspon al ple de 
l’ajuntament. Tanmateix, per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, del dia 28 de 
setembre de 2017, es va delegar la competència en la Junta de govern local per a la resolució 
dels expedients sancionadors per infraccions greus i molts greus en matèria de gossos 
perillosos. 
 
Sancions aplicables 
 
La infracció presumptament comesa té la qualificació de molt greu i li correspon una sanció de 
2.404,06 fins 15.025,30 euros (art. 13.5 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos). 
 
Com en el present expedient no concorren circumstàncies agreujants, es considera procedent 
la imposició d’una sanció de 2.404,06 euros. 
 



 
A proposta del regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
1. Imposar al Sr., com a autor dels fets ocorreguts i propietari del gos anomenat Orus, xip 
985113001538579, per la vulneració de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i amb domicili a efectes 
de notificacions a Ctra. Vella, 54, 1r. de Sant Celoni, la sanció de multa per import de 2.404,06 
€. 
 
2. Notificar aquest acord a la part interessada, als efectes escaients. 

       
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Sergi Ribas Beltrán 


	Data

