
 
 
EXTRACTE  DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JUNY 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.: 08/2019 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data:  7 de juny de 2019 
Inici: 08:15 
Fi: 08:17 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
Presidenta accidental:Magalí Miracle Rigalós ERC-AM   
  
Regidors/es: Raül García Ramírez CiU  
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Ernest Vilà Pladevall CiU 
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
 

1. Ratificació, si escau, de la urgència en la convocatòria de la sessió plenària.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 

 
2. Aprovació de les tarifes especials com a piscina d'estiu, del Centre Municipal d'Esports Sot 

de les Granotes.      
 

3. Aprovació dels preus públics per al sopar de la revetlla de Sant Joan.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La Presidenta obre la sessió. 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA.  
 
L'Alcaldessa accidental sotmet a votació la urgència en la convocatòria de la sessió, la qual és 
aprovada per unanimitat, quedant, en conseqüència, ratificada la urgència en la convocatòria 
de la sessió respecte els dos punts que integren l'ordre del dia. 
 
2. APROVACIÓ DE LES TARIFES ESPECIALS COM A PISCINA D'ESTIU, DEL CENTRE 
MUNICIPAL D'ESPORTS SOT DE LES GRANOTES.  
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2005, va adjudicar el 
contracte administratiu de gestió, per la modalitat de concessió administrativa, del servei públic 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, a la 
mercantil UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) GESTIÓ I 



 
SERVEIS SL, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte i la seva oferta presentada al concurs. 
 
El contracte es va signar el 14.09.2005 per un període de deu anys, a comptar des de l’endemà 
de la signatura del contracte, prorrogable per dos períodes addicionals de cinc anys cadascun. 
 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament de 27.09.2012 autoritzà la cessió del contracte a favor de 
l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la totalitat dels drets i obligacions 
derivats del contracte, quedant la cessionària subrogada en la totalitat dels drets i obligacions 
que li correspondrien al cedent, sense  excepció 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el 
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del dia 
15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del contracte. 
 
2. Atès que des de l’estiu de 2006, el municipi no compta amb piscina pública a l’aire lliure, 
l’Ajuntament ha plantejat a UFEC la possibilitat d’establir, de l’1 de juliol al 31 d’agost, entrades 
de dia i abonaments, com alternativa a la manca del servei esmentat. Aquest servei s’està 
portant a terme des de l’any 2007 i la resposta del públic ha estat sempre prou positiva (al 
voltant de 240 persones, en dos mesos). 
 
3. Per a les tarifes que es proposen en la modalitat de piscina d’estiu es segueix el mateix 
criteri de les tarifes de temporada (2019-2020) que tenen la classificació de serveis no 
contemplats com a bàsics i, per tant, s’ha de considerar un augment de l’1% correspon a l’IPC 
de gener publicat al febrer de 2019. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de tarifes que consta a l’expedient. 
 
Atesa la manca de piscina descoberta d’estiu al municipi, es considera necessari oferir aquest 
tipus de servei, tenint en compte l’interès social detectat per al conjunt dels ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (norma aplicable per raons 
temporals) en relació a la revisió del preu del contracte. 
 
2. La clàusula 13.4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte 
administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex 
esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives” preveu: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
  
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes d’abonaments, 
activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran actualitzades 
prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre de cada any referit 
a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut Nacional 
d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de 
gener.  
  
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del 
mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de febrer 



 
per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de setembre. 
 
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres serveis 
amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum 
del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de 
febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment 
aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.” 
 
3. L’òrgan competent par aprovar les presents tarifes és la Junta de Govern Local de 
conformitat amb la delegació acordada en sessió plenària de 8 de juliol de 2015. 
 
A proposta del regidor de l'Àrea d'Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar les tarifes de les entrades puntuals de la piscina municipal del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes, de la modalitat d’estiu, per al període comprès entre l’1 de juliol i 
el 31 d’agost.  
 
ENTRADES PUNTUALS MODALITAT D’ESTIU 2019 (mesos de juliol i agost) 
 
Entrada d’un dia* 
 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

Preu 2018 
3,02 € 
4,23 € 

Preu 2019 
3,05 € 
4,27 € 

Abonament 10 dies* 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

 
 

20,86 € 
29,16 € 

 
 

21,07 € 
29,45 € 

*La tarifa no inclou l’ús dels serveis complementaris del centre (sales d’activitats dirigides, sala de musculació...) 
d’acord amb la normativa de funcionament del CME Sot de les Granotes.  
 
2. Publicar les tarifes aprovades al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
3. Notificar a la UFEC el present acord amb la corresponent instrucció dels recursos que poden 
interposar-se. 
 
3. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER AL SOPAR DE LA REVETLLA DE SANT 
JOAN.  
 
1. Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’està treballant en la programació de la revetlla de Sant 
Joan i, entre d’altres, s’organitza un sopar popular a la plaça de la Vila.  La revetlla de Sant 
Joan s’organitza amb la complicitat d’entitats del municipi i, en aquest sentit, el sopar de 
revetlla era una activitat organitzada per una d’aquestes entitats. Enguany no hi ha cap entitat 
que es pugui fer càrrec i des de l’Ajuntament es preveu contractar una empresa de càtering i 
establir un preu públic.  
 
2. Per a l’establiment dels preus públics Sopar de Revetlla de Sant Joan s’ha fet un estudi 
econòmic, el qual s’indica tot seguit: 
 

Nom de l'activitat: Sopar de Revetlla de Sant Joan   
Àrea: Àrea de Cultura i Educació  

   
  

Àmbit: Festes  
   

  



 
Inici i duració: dia 23 de juny a les 9 del vespre 

  
  

          

     Costos previstos   Import   Aplicació press 
  

   
  

1. Costos directes (1.1+1.2) 
  

3.080,00 €   

  
   

  

1.1 Despeses personal  
   

  

  
   

  
1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a 

  
0,00 €   

  
   

  
1.2 Despeses en béns corrents i serveis  3.080,00 € 

 
  

1.2.1. Menjar i beguda  
   

  

 
 

3.080,00 € 
 

  

càtering amb el següent menú: plat combinat de rostit amb salsa, una 
botifarra, 1/8 de pollastre i un tall de costella de porc, amb guarnició ( 
mongetes i saltejat de verdura) llesca de pa amb tomàquet, aigua, vi i  
cafè o tallat. Postres , coca de Sant Joan 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 
  

material servei 
 

0,00 € 
 

  

estovalles, plats, gots, coberts, etc 
 

0,00 € 
 

  
  

 
 

 
  

2. Costos indirectes * 
  

184,80 €   
(6% dels costos directes) 

 
184,80 € 

 
  

  
   

  

     

3. Total costos (1+2)     3.264,80 € 
 

 
        

Ingressos previstos   Import   
Concepte 

press 

          
5. Preu venda  tiquets 

 
2.500,00 € 

 
  

5.2 Preu públic general              250 tiquets 10,00 € 
            

Nombre previst de  tiquets (mínim) 250 màxim 300 
 

  

  

  
   

  

6. Total ingressos     2.500,00 €   

     Diferència (6-3)       - 764 € 

     Percentatge de cobertura del servei       76,59  % 

* Els costos indirectes corresponen a despeses d'estructura departamental i general. Aquestes despeses ja es 
troben consignades al pressupost de la corporació en les aplicacions corresponent.  

 



 
Tot i que, segons l’estudi econòmic, el preu públic del tiquet es preveu deficitari, el sopar de 
revetlla de Sant Joan té interès públic, perquè és una activitat on, entre d’altres, el principal 
objectiu és fer comunitat, cohesió social i enfortir els valors d’identitat i pertinença.  
 
Així mateix, tot i que el preu que es proposa 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 07/338F0/227999. 
 
S’ha emès informe de la Directora de Cultura i Educació de data 4 de juny de 2019 i diligència 
favorable de la Interventora municipal de data 6 de juny de 2019. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. L’article 44.2 TRLRHL preveu que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst 
en l'apartat anterior. En aquests casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat 
les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi hagués. 
 
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, per unanimitat, la Junta de Govern 
Local ACORDA:  
 
1. Aprovar el preu públic del tiquet del Sopar de la revetlla de Sant Joan per al públic general  
que serà de 10 euros. 
 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquests acords. 
 
3. Publicar l’aprovació del present preu públic al Butlletí Oficial de la Província. 
 
La presidenta aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L'alcaldessa accidental                                                                  El Secretari 
Magalí Miracle Rigalós      Sergi Ribas Beltrán 
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