
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 17 D'OCTUBRE 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.: JGL2019/15 
Caràcter: ordinària 
Data:  17 d'octubre de 2019 
Inici: 09:33 
Fi: 09:36  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Raül García Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
  Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
   

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 03.10.2019.   
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia   
 

2. Aprovació de l'expedient per adquirir dos habitatges - el situat a la planta baixa i  a la 
primera planta de Can Canyes, ubicats a la Plaça dels Estudis, núm. 12.  
 

3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació, per lots, del servei per a la 
prestació per part d'empreses especialitzades dels treballs de serralleria i lampisteria 
en edificis municipals i espais públics de Sant Celoni. 
 

4. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per al subministrament de 
biocombustible per a les calderes de Biomassa de dos equipaments municipals.   
 

5. Modificació, si escau, de l'acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 
03.10.2019, relatiu a la declaració de l'extinció dels drets funeraris sobre un nínxol del 
cementiri municipal de la Batllòria, amb motiu de la renúncia de l'hereva de la titular. 
 

6. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb motiu del contracte del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i 
residus de voluminosos al municipi de Sant Celoni. 



 

 

 
7. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Rogasa, Construcciones y 

Contratas, SAU, amb motiu del contracte d'obres per a la millora de l'accessibilitat en 
quatre indrets de la via pública del nucli urbà de Sant Celoni. 
 

8. Aprovació de l'acord entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la conservació, manteniment i gestió del risc d'inundacions dels 
elements que constitueixen les superestructures de la passarel·la sobre la C-35 i de la 
passarel·la adossada al pont de la C-35 sobre la riera de Pertegàs. 
 

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni residents a la 
Batllòria per al curs 2018-2019. 
 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la Institució 
Germans Escoles Cristianes, la qual és titular del centre La Salle i l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, per al 
desenvolupament del projecte Espai, per als cursos 2019-2020 al 2022-2023. 
 

11. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud de canvi d'ús i obres de reforma 
per habilitar local en habitatge al carrer Doctor Trueta, núm. 26, de Sant Celoni. 
Expedient OM-3/19 (2019/804). 

 
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 DE DATA 03.10.2019. 
 
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 del dia 03.10.2019. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta. 
 
2.  APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER  ADQUIRIR DOS HABITATGES - EL SITUAT A 
LA PLANTA BAIXA I A LA PRIMERA PLANTA DE CAN CANYES, UBICATS A LA 
PLAÇA DELS ESTUDIS, NÚM. 12 .  
 
1. Aprovar  l’expedient per adquirir dos habitatges –el situat a la planta baixa i a la primera 
planta- de Can Canyes, ubicats a la Plaça dels Estudis núm. 12, d’acord amb la identificació 
que figura en l’expedient. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació. 
 
3. Sol·licitar informe al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa dels immobles 
esmentats, a l’empara de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
4. Un cop s’obtingui l’esmentat informe preceptiu, trametre la invitació a participar en el 
present procediment al propietari dels immobles. 
 
5. Autoritzar la despesa de 134.008,51 euros amb càrrec a l’aplicació 07.334B0.60980 del 
Pressupost vigent. 
 
 
         



 

 

 
3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER LOTS, DEL SERVEI PER A 
LA PRESTACIÓ PER PART D'EMPRESES ESPECIALITZADES DELS TREBALLS DE 
SERRALLERIA I LAMPISTERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS DE SANT 
CELONI. 
 
1. Aprovar la contractació en dos lots separats i mitjançant licitació pel procediment obert i 
tramitació ordinària, del servei per a la prestació dels treballs de serralleria i dels treballs de 
lampisteria necessaris per al manteniment dels edificis municipals i dels espais d’ús públic de 
Sant Celoni. 
 
 2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
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. 
 
4. Supeditar l’autorització de la corresponent despesa a l’existència de crèdit en el pressupost 
de la Corporació dels exercicis 2020 i 2011, tal com s’indica a continuació: 
 

Partida Centre de cost Import (IVA Inclòs) 

  01 920D0 21901 Edifici Can Ramis 415,64 € 

 01 920E0 21901 Casa de la Vila 399,30 € 

 01 920R0 21901 Cambra agrària 423,50 € 

 01 925A0 21901 Oficina d'atenció als ciutadans 31,46 € 

 04 1722D 21901 Horta pública 1.656,35 € 

 04 231A0 21901 Despeses generals serveis socials 264,59 € 

 04 231F0 21901 Habitatge social 52,03 € 

 04 231G0 21901 Solidaritat i cooperació 267,41 € 

 05 150A0 21901 Despeses generals 527,47 € 

 05 150B0 21901 Nau Can Pàmies 1.573,00 € 

 05 1533C 21901 Manteniment mobiliari urbà 2.158,03 € 

 05 1533B 21901 Manteniment clavegueram 4.027,66 € 

 05 165A0 21901 Manteniment i gestió enllumenat públic 722,94 € 

 05 170A0 21901 Despeses generals medi ambient 68,49 € 

 06 430C0 21901 Edifici Sax Sala 350,35 € 

 06 430C0 21301 Edifici Sax Sala 100,00 € 

 06 4314A 21901 Comerç 0,33 € 

 06 432A0 21901 Ordenació i promoció turística 50,30 € 

 06 491A0 21901 Despeses generals 1.299,54 € 

 06 491B0 21901 Radio Sant Celoni 0,00 € 

 07 323F0 21901 Escola Montnegre 1.224,76 € 

 07 323F0 21301 Escola Montnegre 180,60 € 

 07 323B0 21901 Escola La Tordera 170,04 € 

 07 323B0 21301 Escola La Tordera 776,52 € 

 07 323C0 21901 Soler de Vilardell 211,64 € 

 07 323C0 21301 Soler de Vilardell 1.466,52 € 

 07 323D0 21901 Escola bressol 66,55 € 

 07 323E0 21901 Escola Pallerola 186,28 € 

 07 323E0 21301 Escola Pallerola 850,68 € 

 07 326C0 21901 Centre municipal d'expressió 212,15 € 

 07 326C0 21301 Centre municipal d'expressió 500,00 € 

 07 330A0 21901 Despeses generals de Cultura 231,35 € 

 07 330B0 21901 Rectoria Vella 255,16 € 

 07 3321A 21901 
Centre de documentació - edifici 
biblioteca 

829,26 € 



 

 

Partida Centre de cost Import (IVA Inclòs) 

 07 333A0 21901 Exposicions 168,80 € 

 07 334E0 21901 Sala Bernat Martorell 82,89 € 

 07 338A0 21901 Despeses generals de festes 289,19 € 

 07 340A0 21901 Despeses generals 300,10 € 

 07 342A0 21901 Pistes atletisme 1.200,22 € 

 07 342A0 21301 Pistes atletisme 699,96 € 

 07 342B0 21901 Can Sans 499,75 € 

 07 342B0 21301 Can Sans 500,00 € 

 07 342C0 21901 Pavelló 1.499,76 € 

 07 342C0 21301 Pavelló 999,76 € 

 07 342D0 21901 Camps d'esports 4.999,65 € 

 07 342D0 21301 Camps d'esports 2.500,31 € 

 07 342E0 21901 Pista petanca 500,42 € 

 07 342F0 21901 Complex esportiu Sot de les granotes 1.500,44 € 

 07 342F0 21301 Complex esportiu Sot de les granotes 899,67 € 

 07 342J0 21901 Camp de futbol La Batllòria 800,00 € 

 07 342J0 21301 Camp de futbol La Batllòria 300,00 € 

 07 342H0 21901 Pista skate 1.000,14 € 

 07 924D0 21901 Edificis locals de barri 332,15 € 

 08 132A0 21901 Policia local 637,67 € 

 08 133A0 21901 Zona blava 90,75 € 

 08 135A0 21901 Protecció civil 127,66 € 

Total  41.479,19 € 

 
 

4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
BIOCOMBUSTIBLE PER A LES CALDERES DE BIOMASSA DE DOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. 
 
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert i tramitació ordinària, del 
subministrament de biocombustible per a les calderes de biomassa de dos equipaments 
municipals (l’escola Josep Pallerola i l’escola Soler de Vilardell).  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
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. 
 
4. Autoritzar la corresponent despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents 
del pressupost de la Corporació per a 2019: 
 

 Aplicació  
pressupostària 

2019  

Escola Soler de 
Vilardell 

07.323C0.22199 5.854,63 
€ 

Escola Josep 
Pallerola 

07.323E0.22199 9.513,78 
€ 

 
5. Supeditar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte a l’existència de 
crèdit en el pressupost de la Corporació, tal com s’indica a continuació:  
  

 Aplicació  
pressupostària 

2020 2021 2022 2023  

Escola Soler de 
Vilardell 

07.323C0.221
99 

11.709,27 
€ 

11.709,27 
€ 

11.709,27 
€ 

5.854,63 
€ 



 

 

Escola Josep 
Pallerola 

07.323E0.221
99 

19.027,56 
€ 

19.027,56 
€ 

19.027,56 
€ 

9.513,78 
€ 

 
5. MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ DE DATA 03.10.2019, RELATIU A LA DECLARACIÓ DE L'EXTINCIÓ DELS DRETS 
FUNERARIS SOBRE UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LA BATLLÒRIA, AMB 
MOTIU DE LA RENÚNCIA DE L'HEREVA DE LA TITULAR. 
 
1. Modificar els acords presos a la Junta de Govern Local de sessió 03.10.2019 en el sentit que 
s’indica: 

1.1 . Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 15 de l’illa 2 del cementiri 
municipal de la Batllòria, atesa la renúncia de la Sra. hereva de la titular de la concessió. 
 
1.2. 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 de concessió nínxol durant 50 anys:   930 € 
Data adquisició nínxol:      1948 
Anys transcorreguts:      71 
Depreciació:       100% 
Valor residual:       18,60 € 
Quantitat a abonar:      18,60 € 

 
1.3. Aprovar la devolució dels ingressos indeguts pels anys no subjectes als drets funeraris 
per import de 18,60 € (divuit euros amb seixanta cèntims) amb càrrec al concepte 
pressupostari 32901 Cementiris. Ordenar i efectuar el pagament d’aquest import a la 
senyora , amb el benentès que per fer efectiu el pagament, la persona interessada haurà 
d’entregar la Tresoreria local el full de dades del compte bancari on s’ha de fer el pagament: 
http://www.santceloni.cat/dadescreditor 
 
1.4. Notificar aquest acord a la persona interessada i a Monserdà SA, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 

 
6. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER CORPORACIÓN CLD, 
SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS RESTA I 
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN CONTENIDORS AL CARRER I DE 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DE PAPER, CARTRÓ I 
RESIDUS DE VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 42.912,70 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF B-08.173.411, 
amb motiu del contracte signat en data 22.01.2015 amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la 
prestació del servei de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus 
municipals en contenidors al carrer i de recollida selectiva porta a porta i transport de paper, 
cartró i residus voluminosos al municipi 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 retornar a la Tresoreria municipal el rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITVA DIPOSITADA PER ROGASA, 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, AMB MOTIU DEL CONTRACTE D'OBRES PER 
A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN QUATRE INDRETS DE LA VIA PÚBLICA DEL 
NUCLI URBÀ DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 3.982,41 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Rogasa, Construcciones y Contratas, SAU, amb NIF A-58.425.760, amb motiu del contracte 
signat en data 04.05.2017 amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a l’execució de les obres 
d’adequació i millora de l’accessibilitat en quatre indrets de la via pública del nucli urbà 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 retornar a la Tresoreria municipal el rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
8. APROVACIÓ DE L'ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER A LA CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT I GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIONS DELS ELEMENTS QUE 
CONSTITUEIXEN LES SUPERESTRUCTURES DE LA PASSAREL·LA SOBRE LA C-35 I DE 
LA PASSAREL·LA ADOSSADA AL PONT DE LA C-35 SOBRE LA RIERA DE PERTEGÀS. 
 
Primer- Aprovar l’acord entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la conservació, manteniment i gestió del risc d’inundacions dels elements 
que constitueixen les superestructures de la passarel·la sobre la C-35 i de la passarel·la 
adossada al pont de la C-35 sobre la riera de Pertegàs, cessió de la titularitat de la vorera de 
connexió entre ambdues passarel·les a l’Ajuntament de Sant Celoni i subministrament elèctric 
als enllumenats d’ambdues passarel·les i de la vorera que les connecta, el qual literalment diu: 
 
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT I GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIONS DELS ELEMENTS QUE 
CONSTITUEIXEN LES SUPERESTRUCTURES DE LA PASSAREL·LA SOBRE LA C-35 I DE 
LA PASSAREL·LA ADOSSADA AL PONT DE LA C-35 SOBRE LA RIERA DE PERTEGÀS, 
CESSIÓ DE LA TITULARITAT DE LA VORERA DE CONNEXIÓ ENTRE AMBDÚES 
PASSAREL·LES A L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
ALS ENLLUMENATS D’AMBDÚES PASSAREL·LES i DE LA VORERA QUE LES CONNECTA. 
 
Reunits l'alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, i el director general d’Infraestructures de 
Mobilitat, fan constar: 
 

1. Que en data 23/7/2018 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat va aprovar el 
projecte constructiu “Millora local. Ponts i estructures. Passarel·la per a vianants sobre 
la carretera C-35 entre el PK 57+000 i el 58+000. Tram: Sant Celoni. Clau: MB-16026”, 
les obres de construcció del qual seran iniciades properament per Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU per encàrrec de la Generalitat. Aquestes obres inclouen 
també una altra passarel·la per a vianants adossada al costat dret del pont existent de 
la C-35 sobre la riera de Pertegàs al PK 57+400 i la vorera de connexió entre ambdues 
passarel·les. 
 

2. Que arran de les converses mantingudes entre l’Ajuntament i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, el projecte recull a l’annex 17, de titularitats i catàlegs, que si bé 
la titularitat de totes les infraestructures corresponents a ambdues passarel·les serà de 
la Generalitat, la titularitat de la vorera que les connecta serà de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, i la conservació i el manteniment dels elements que constitueixen les 
superestructures de les dues passarel·les i de la vorera que les connecta així com el 
subministraments elèctrics a aquestes infraestructures correspondran a l’Ajuntament un 
cop les obres hagin estat rebudes per la Generalitat.  



 

 

 
3. Per aquest motiu, cal formalitzar un acord entre l’Ajuntament i aquest Departament per 

a la conservació i manteniment dels elements que constitueixen les superestructures de 
les passarel·les, per a la cessió de la titularitat de la vorera de connexió a l’Ajuntament 
de Sant Celoni, i per als subministraments elèctrics als enllumenats d’aquestes 
infraestructures. 
 
Aquest acord haurà d’incloure també que la gestió del risc d’inundacions dels elements 
que constitueixen les superestructures de les dues passarel·les i de la vorera que les 
connecta serà portada a terme per l’Ajuntament un cop rebudes les obres per la 
Generalitat. 
 

Per tot això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen el present acord, que es regirà pels següents pactes: 
 

1. Els elements que l’Ajuntament de Sant Celoni conservarà i mantindrà a partir de la 
recepció de les obres corresponents al projecte amb clau MB-16026 seran: 
 
Elements de la superestructura de la passarel·la sobre la C-35: 
 

- Paviments, amb acabats, recs i pintures 
- Senyalització (tant horitzontal com vertical) i marques vials. Tot tipus de 

senyalèctica 
- Baranes, inclosos els muntants i tots els elements que constitueixen els 

ancoratges 
- Il·luminació (línia contínua de il·luminaries LED col·locades a l’interior del 

passamans de la passarel·la), incloses les instal·lacions de 
subministrament elèctric (escomeses, quadres, comptadors, rases, cables 
elèctrics, canalitzacions i proteccions). El consum també serà per càrrec de 
l’Ajuntament 

- Canaletes, reixetes, embornals i buneres   
 

Elements de la superestructura de la passarel·la sobre la riera de Pertegàs: 
- Paviments, amb acabats, recs i pintures 
- Senyalització (tant horitzontal com vertical) i marques vials. Tot tipus de 

senyalèctica 
- Vorades 
- Baranes, inclosos els muntants i tots els elements que constitueixen els 

ancoratges 
- Il·luminació (línia contínua de il·luminaries LED col·locades a l’interior del 

passamans de la passarel·la), incloses les instal·lacions de 
subministrament elèctric (escomeses, quadres, comptadors, rases, cables 
elèctrics, canalitzacions i proteccions). El consum també serà per càrrec de 
l’Ajuntament 
 

Tots els elements que constitueixen la vorera de connexió entre ambdues passarel·les 
ja que la titularitat d’aquesta vorera serà cedida a l’Ajuntament. 
Altres elements d’urbanització i dels itineraris per als vianants i les bicis: 
 

- Paviments, amb acabats, recs i pintures 
- Vorades i guals 
- Senyalització (tant horitzontal com vertical) i marques vials, tant per a 

vianants com per a ciclistes. Tot tipus de senyalèctica 
- Il·luminació, incloses les instal·lacions de subministrament elèctric 

(escomeses, quadres, comptadors, rases, cables elèctrics, canalitzacions i 
proteccions). El consum també serà per càrrec de l’Ajuntament 

 



 

 

2. La Generalitat cedirà la titularitat de la vorera de connexió entre ambdues passarel·les 
a l’Ajuntament mitjançant una acta de lliurament que es formalitzarà en el moment de la 
recepció de les obres corresponents al projecte amb clau MB-16026. A partir d’aquest  
moment, l’Ajuntament assumirà, per tant, la seva explotació i conservació i 
manteniment. 

 
Tot i la cessió d’aquesta titularitat a l’Ajuntament, atès que la vorera de connexió 
discorre totalment per la zona de domini públic de la carretera, seguiran vigents les 
prescripcions definides a la normativa en matèria de carreteres per aquest àmbit. En 
aquest sentit, l’atorgament de les autoritzacions per a la realització de les obres o 
activitats es regirà pel que estableix el Títol quart del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.  
 

3. L’Ajuntament de Sant Celoni mostra la seva conformitat amb les infraestructures 
previstes al projecte, part de les quals es situaran sobre terrenys públics que pertanyen 
a l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament es dóna per assabentat de les condicions d’inundabilitat de les 
superestructures d’ambdues passarel·les i de la vorera que les connecta i, en 
conseqüència, tant bon punt l’obra hagi estat rebuda per la Generalitat, l’Ajuntament es  
 
farà càrrec de la gestió del risc en cas d’inundacions d’aquests elements d’acord amb 
les prescripcions que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua i tot seguint les 
indicacions que dicti Protecció Civil. 
 

4. En el marc del projecte, l’Agència Catalana de l’Aigua ha sol·licitat que es presenti una 
declaració responsable davant d’aquesta entitat, en la qual es manifesti que es coneix i 
assumeix el risc existent comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles 
afectats, amb independència de les mesures complementàries que consideri oportú 
adoptar per a la seva protecció. 
 
En aquest context l’Ajuntament haurà de presentar abans de l’inici de les obres una 
declaració responsable davant l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el model de 
declaració responsable per actuacions en zones inundables de la mateixa Agència, en 
la qual manifestarà el que s’ha indicat a l’apartat anterior pel que fa a les 
superestructures d’ambdues passarel·les i a la vorera que les connecta. 
 

5. Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest acord es 
crearà una comissió de seguiment integrada pels següents membres: 
 

0. Un representat designat per l’Ajuntament  
1. Un representat designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 
 
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres. 
 

6. El present acord 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. 
 

7. El present acord 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  
 
acord. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest acord 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat de l’acord 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
La part que proposi resoldre el present acord ho ha de comunicar a l’altra part per escrit 
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió havent de 
garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució 
 

8. Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest acord que no 
s’hagin pogut resoldre en la comissió de seguiment, queden sotmeses a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Segon- Consignar crèdit suficient al pressupost de l’any 2020 i següents segons les 
obligacions econòmiques derivades de l’acord: 
 
1. Any 2020 i següents: 400 € anuals a la partida 05.165A0.22100 
 
2. Any 2020 a 2030 tindrà un cost insignificant i a partir de 2031 dotar 1.500 € anuals a la 
partida 05.454A0.210 
 
Tercer- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’acord la documentació necessària pel 
compliment del present acord.  
 
Quart- Trametre i notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Cinquè- Comunicar el present acord a l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Celoni per a l’aplicació de les mesures de protecció civil aplicables amb l’entrada en servei 
d’aquesta infraestructura. 
 
Sisè- Un cop signat l’acord, 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). 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER ALS ALUMNES DE L'INSTITUT 
BAIX MONTSENY DE SANT CELONI RESIDENTS A LA BATLLÒRIA PER AL CURS 2018-
2019. 
 
1.Aixecar la suspensió de la tramitació de l'expedient per a l'aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a 
la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l'Institut Baix 
Montseny residents a la Batllòria. 
 
2. Resoldre els reparaments formulats per la Interventora municipal en informe emès en data 
23 d'abril de 2019 número CUL 39/2018 expedient 2019/ 1259 i en conseqüència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l'Institut 
Baix Montseny residents a la Batllòria, el qual literalment diu: 



 

 

 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÉS 
ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER ALS ALUMNES DE L’INSTITUT BAIX 
MONTSENY DE SANT CELONI RESIDENTS A LA BATLLÒRIA PER AL CURS 2018-2019 
 
REUNITS 
 
D’una part, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental 
de la corporació. 
De l’altra, el senyor  alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit pel secretari de la 
corporació. 
 
INTERVENEN 
 
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l’acord de 
delegació de competències al president del Ple de 2 de març de 2005, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona 59, de 10 de març de 2005. 
 
L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 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. 
 
Els secretaris, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Sant Celoni volen col·laborar 
per tal de facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació secundària 
residents a Sant Celoni, concretament a la Batllòria.  
 
II. Que l’Institut Baix Montseny genera una ruta de transport escolar no obligatori que té el seu 
origen al municipi de Sant Celoni (SOPC11A). 
 
III. Que per al curs 2018-2019, la prestació d’aquest servei de transport no obligatori té un cost 
màxim estimat, de trenta-set mil nou-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims 
(37.945,60 EUR) amb l’IVA inclòs. 
 
IV. Que cada alumne d’educació secundària resident a la Batllòria, beneficiari del transport 
escolar no obligatori, abonarà al Consell Comarcal la quantitat de dos-cents setanta-un euros 
amb seixanta-un cèntims per curs escolar (271,61 €/curs/alumne), segons el preu públic 
establert pel Consell Comarcal i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
18 d’octubre de 2018.  
 
Els alumnes beneficiaris del servei de transport escolar no obligatori hauran d’abonar la 
quantitat de cent quinze euros amb vint cèntims(115,20 €), quantitat que serà recaptada pel 
propi Consell Comarcal en el número descompte que la família faciliti, mitjançant full de 
domiciliació bancària, i la resta del Preu Públic l’assumirà l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació 



 

 

de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei escolar de 
menjador. 
 
2. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 
 
3. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la seva titularitat a 
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial d’aplicació. 
 
4. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
5. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la 
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
6. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 
 
7. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es 
competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, sense 
delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les 
respectives Comunitats Autònomes, i de formulés de col·laboració amb altres entitats locals 
amb les comunitats autònomes o amb l’estat, d’acord amb el que estableixi la legislació de 
l’Estat. 
 
8. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència 
per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 
propis de les entitats locals. 
 
9. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 
de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades i les consideracions jurídiques, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als 
següents, 
 
P A C T E S 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el Consell 
comarcal del Vallès Oriental -en endavant, el CONSELL COMARCAL- i l’Ajuntament de Sant 
Celoni -en endavant, l’AJUNTAMENT- per a la prestació del servei de transport escolar dels 
alumnes de secundària de la Batllòria matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni,d’ara 
endavant INSTITUT. 
 
Segon. El CONSELL COMARCAL assumeix les obligacions següents: 
 



 

 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 
que en resulti. 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 
seguiment i control del contracte que en resulti. 
c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes que l’AJUNTAMENT faciliti. 
d) Recaptar la part del preu públic que no assumeixi directament l’Ajuntament de Sant Celoni. 
e) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes a l’INSTITUT amb tots els agents implicats: 
l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari contractista del servei 
d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre 
d’altres. 
f) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 
dels usuaris. 
g) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 
a) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 

 
Tercer. L’AJUNTAMENT assumeix les obligacions següents: 
 
1. L’AJUNTAMENT ha d’aportar al Consell Comarcal la quantitat de quinze mil cent cinquanta-
vuit euros amb un cèntim (15.158,01 EUR), per a finançar part del cost del transport no 
obligatori i dels acompanyants, que s’ingressarà, al compte corrent següent: ES71 0182 6035 
4002 0160 0889.  
 
L’ingrés a realitzar per l’AJUNTAMENT al Consell Comarcal esmentat es durà a terme en dos 
pagaments, el primer de set mil cinc-cents setanta-nou euros amb un cèntim (7.579,01EUR), el 
mes de març de 2019, i el segon de set mil cinc-cents setanta-nou euros amb un cèntim 
(7.579,01EUR) el mes de juny de 2019. 
 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de sis mil cinc-cents seixanta 
sis euros amb quaranta cèntims (6.566,40 EUR) corresponents a l’import recaptat per 
l’Ajuntament a les famílies, en concepte de preu públic del transport escolar del curs 2017 – 
2018, i no liquidat al Consell Comarcal, el mes de març de 2019. 
 
3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
raó de la liquidació o pels conceptes previstos en aquest pacte. 
 
Quart. Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva formalització, i estén els seusefectes 
durant el curs escolar 2018-2019, d’acord amb el calendari, fixat pel Departament 
d’Ensenyament, no essent objecte de pròrroga. 
 
Cinquè. Aquest conveni s’extingirà per les causes següents: 
 
a) El compliment del període de vigència dit al pacte precedent o el de la seva pròrroga. 
b) L’acord mutu de les parts. 
c) L’incompliment de qualsevol obligació del conveni per qualsevol de les parts. 
d) La denúncia, per qualsevol de les parts, efectuada amb un mes d’antelació mitjançant 
notificació fefaent a les altres parts. 
e) Pel cas que els possibles beneficiaris que usin el servei no ho siguin en nombre suficient 
pera garantir l’equilibri econòmic i financer dels increments d’expedicions que el contractista 
dugui a terme, en mèrits d’aquest acord, les parts podran denunciar-lo mitjançant notificació 
escrita amb quinze dies d’antelació a la reducció del servei. 
 
Sisè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per tal de resoldre les 
incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni. 



 

 

 
Setè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, 
per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per 
tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 
 
2.A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 
comissió.” 
 
2.Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa segons conveni de col·laboració per 
un import de 21.127 € a càrrec de l'aplicació 07/942A0/465 07 Consell Comarcal Vallès 
Oriental- transport per realitzar els ingressos corresponents al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb CIF P5800010J i número de compte ES 71 0182 6035 4002 0160 0889. 
 
3.Facultar el Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
4.Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental 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 transferència 
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). 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, LA INSTITUCIÓ GERMANS ESCOLES CRISTIANES, LA QUAL ÉS TITULAR DEL 
CENTRE LA SALLE I L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE ESPAI, PER ALS CURSOS DEL 2019- 2020 AL 2022-2023. 
 
1.Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, la Institució Germans 
Escoles Cristianes, la qual és titular del centre La Salle, i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, per al Projecte Espai, en el marc de les 
mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria 
del municipi, per als cursos 2019-2020 al-2022-2023, el qual literalment diu:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I GERMANS ESCOLES CRISTIANES. LASALLE CATALUNYA- Col.legi La Salle 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ESPAI, PER ALS CURSOS DEL 2019-2020 
AL 2022-2023 

 
REUNITS 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 



 

 

 
La persona titular de la Direcció General de Currículum i Personalització i actuant en l’exercici 
de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació 
de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del 
Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
El/la senyor alcalde/sa, nomenat/da en el Ple de data 15 de juny de 2019, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
I PER REPRESENTACIÓ LEGAL DE L’ENTITAT GERMANS ESCOLES CRISTIANES- LA 
SALLE CATALUNYA.-Col.legi La Salle 
El senyor , en nom i representació de Germans de les Escoles Cristianes La Salle Catalunya, 
institució que ostenta la titularitat del centre La Salle Sant Celoni., en ús de les atribucions 
conferides per l’escriptura de poders número de protocol 3727, de 11d’octubre de 2017 , 
signada davant el notari del il.lustre col.legi de Madrid. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica 
suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
M A N I F E S T E N 
 
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a 
l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de competència 
compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del 
sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció 
d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats 
derivades de la distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida a 
l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de 
competències determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 
1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació). 
 
2. El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que 
per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de 
les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a 
l’educació. 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Celoni les activitats derivades d’aquest conveni venen 
emparades per la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes exposats en el 
paràgraf anterior. Així, s’entén que l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la gestió dels seus 
interessos, actua en aquest marc competencial de complementarietat amb relació a activitats 
pròpies de l’administració autonòmica.   
 
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que 
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i 
d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions educatives regular 
les mesures d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en 
l’apartat 5 d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica, estableix que correspon a les administracions educatives 
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció 



 

 

educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les 
seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot 
l’alumnat. 
 
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre 
educatiu. 
 
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que 
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació 
curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre 
activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals. 
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures 
d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden 
establir-se de forma temporal o permanent. 
 
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i suports 
addicionals, entre d’altres que enumera, els programes de diversificació curricular. 
 
Per tot això, les parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest 
conveni de conformitat amb les següents, 
 
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Sant Celoni i 
Germans de les escoles Cristines Salle Catalunya- Col.legi la Salle per al desenvolupament del 
projecte Espai, el qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de 
secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar. 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió de 
facultats. 
 
La competència i les facultats respecte al desenvolupament del projecte singular correspon al 
centre educatiu privat i a la institució que n’ostenta la titularitat. 
 
La col·laboració del Departament d’Educació se circumscriurà, exclusivament, als compromisos 
que aquest assumeix a la clàusula cinquena del conveni. 
 
La institució privada és titular del centre La Salle Sant Celoni. 
 
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el del centre La Salle Sant 
Celoni. 
 
SEGONA. Àmbit subjectiu 
 
Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que 
presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les 
competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès 
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:  
 

 Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació 
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa. 



 

 

 

 Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden 
incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan 
s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.  

 
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits: 
 
1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan 

equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa. 
 

2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, expressada amb 
un document de compromís educatiu. 

 
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o dos o bé 
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva família, 
el seu tutor o tutora i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar 
prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del 
curs si la valoració  de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable. 
 
TERCERA. Espais i instal·lacions 
 
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i 
instal·lacions de l’Ajuntament de Sant Celoni o en  espais i instal·lacions d’una entitat externa, 
pública o privada, amb la qual l’Ajuntament de Sant Celoni hi col·laborarà. 
 
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com a mínim el 
següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de l’entitat externa de 
col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi participi; nom i cognoms de l’alumne; 
nom de l’institut; nom del projecte; horari; període de realització de les activitats; constància 
que la naturalesa de les activitats no suposa relació laboral ni professional; obligació de complir 
per part de les parts signatàries la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal; obligació de totes les parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa 
vigent en matèria de protecció del menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys eventuals causats per 
l’estat de conservació i manteniment dels espais i instal·lacions i mitjans materials i per la 
naturalesa de les activitats realitzades; signatures del director o directora del centre o de la 
institució privada titular, del representant de la corporació local i del representant de l’entitat 
externa. 
 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional. 
 
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després d’un procés 
valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. Per a 
determinar aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del Departament 
d’Educació. 
 
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el  procés d’aprenentatge acadèmic, així 
com l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en un marc de referència 
estipulat al projecte que hagi elaborat el centre. 
 
QUARTA. Projecte educatiu 
 
El projecte educatiu ha de contenir, almenys, els següents apartats: 
1. Identificació del projecte singular amb un nom. 
 
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del projecte i 

metodologies concretes de cada àmbit (lingüístic i social, científic i tecnològic, pràctic). 



 

 

 
3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i continguts 

d’aprenentatge) per a cadascun dels tres àmbits i especificació de les assignacions horàries 
a cadascun, criteris d’agrupaments d’alumnes, ús d’espais i utilització de recursos materials. 

 
4. Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de l’ajuntament o en 

entitats externes a la corporació local s’hauran d’especificar criteris de qualitat del lloc i de 
les instal·lacions, les tasques a realitzar, l’horari previst, etc. Així com una previsió de les 
competències personals, habilitats socials i actituds que es preveu que s’assoleixin per mitjà 
d’aquestes activitats.  

 
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment necessari 

per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. 
 
CINQUENA. Compromisos de les parts 
 
Per part de l’Ajuntament de Sant Celoni: 
 
1. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a facilitar l'accés dels alumnes a les instal·lacions 

adients on podran dur a terme activitats d'aplicació pràctica. 
 
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la 
clàusula tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes que 
col·laboren. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els 
alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres educatius durant el temps 
que les duguin a terme. 
 

2. L’Ajuntament de Sant Celoni es coordinarà amb el centre educatiu i li facilitarà la informació 
necessària per poder dur a terme l’adequada avaluació i la consegüent orientació del procés 
d’aprenentatge. 

 
Per part del Departament d’Educació: 
1. Valorar el desenvolupament global del projecte i proposar millores. 

 
2. Facilitar ajuda, si escau, perquè el procés d’elaboració del projecte sigui adequat fins a la 

seva materialització. 
 

3. Auxiliar les altres parts signants del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut durant 
el desenvolupament del projecte. 

 
Per part de la institució privada titular del centre: 
1. Vetllar perquè el centre elabori un projecte de mesura d’atenció educativa coherent i adequat. 

 
2. Coordinar-se amb la corporació local per tal de desplegar amb eficiència el contingut del 

projecte. 
 
SISENA. Incompliment dels compromisos 
 
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o correcció 
del contingut del projecte singular i, especialment, la part referent a les activitats externes a 
l’institut, que poden quedar aturades fins que no es resolguin favorablement les incidències. 
 
SETENA. Assegurances i responsabilitats civils 
 
Alumnes de centres privats: 
Estaran protegits per l’assegurança escolar obligatòria que es constitueix obligatòriament amb 
el pagament dels drets de matriculació. 



 

 

La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar d’actuacions de l’alumnat  de centres 
de titularitat privada queda assumida per la cobertura que obligatòriament ha de tenir 
contractada la institució titular del centre. 
Ens local que subscriu el conveni: 
 
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la realització de les 
activitats de les quals és responsable i puguin derivar en responsabilitat civil i/o patrimonial es 
puguin cobrir per una pòlissa específica o per alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita. 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a la 
facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic. 
 
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la responsabilitat 
derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització efectiva de les activitats de 
l’alumnat. 
 
VUITENA. Despeses i ús de recursos 
 
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats 
derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos  
materials i econòmics. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local ni 
contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni 
d’espais ni instal·lacions. 
 
La signatura d'aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament 
d'Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
NOVENA. Modificacions del conveni 
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni a iniciativa de qualsevol de les parts 
signants i amb la conformitat d’aquestes, es pot modificar el contingut d’aquest conveni 
mitjançant una addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat jurídica, introduir 
garanties administratives, incloure innovacions o actualitzacions normatives, afegir millores 
didàctiques o psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa anàloga. 
 
DESENA. Comissió de seguiment 
 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, així 
com  el dels plans d'actuació i activitats que se'n deriven, es crea una comissió de seguiment 
formada per representants del Departament d'Educació, l’Ajuntament de Sant Celoni i el col.legi 
la Salle dels Germans de les escoles Cristines Salle Catalunya de forma paritària, que resoldrà 
els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
 
La intervenció del Departament d'Educació en la comissió ve delimitada a la valoració i facilitació 
del desenvolupament global del projecte. 
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin 
necessàries, en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora dels 
serveis territorials designarà els representants que formen part de la comissió de seguiment en 
representació del Departament d’Educació. 
 
 
 
 
 



 

 

ONZENA. Vigència i pròrroga 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del dia 1 de 
setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2023 i amb possibilitat de pròrroga. La pròrroga es 
materialitzarà, per mitjà d’addenda, prèviament a la finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
DOTZENA. Causes de resolució 
 
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2. a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor 
 
1. Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció de 

dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa 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) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals; així com aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter 
personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, 
s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

 
2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat. 
 

3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que 
determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 

 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb 
menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han 
estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o 
tràfic d’éssers humans. 
 

CATORZENA. Altres compliments 
 
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès general amb 
compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, del procediment 
administratiu comú, i han d’instar altres agents implicats en el projecte al compliment general 
de les normatives aplicables. 
 
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents, de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en el mecanisme 
de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena seran resoltes per la  
jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
2.  Facultar a la Sra.  per a la seva signatura. 



 

 

 
3. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 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, 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). 
 
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. 
 
11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD DE CANVI 
D'ÚS I OBRES DE REFORMA PER HABILITAR LOCAL EN HABITATGE AL CARRER 
DOCTOR TRUETA, NÚM. 26, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-3/19 (2019/804). 
 
1r.- Concedir a Correduria Mutual de Conductors Vinculada a Mutual de Conductors llicència 
urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer de Doctor Trueta, núm. 26, de Sant 
Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de l’expedient OM-
3/19. 
 
2n.- Concedir a Correduria Mutual de Conductors Vinculada a Mutual de Conductors llicència 
municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a habitatge, al carrer de 
Doctor Trueta, núm. 26, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, 
sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 
del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una 
llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 



 

 

per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
PUNT D'URGÈNCIA: 
 
12. APROVACIÓ DE L'ALLIBERAMENT DE SALDO DELS "CRÈDITS TOTALS 
CONSIGNATS" AL PRESSUPOST 2019 PEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA. 
 
Reajustar el saldo dels crèdits autoritzats i disposats a favor d'Endesa Energia SAU amb CIF 
A81948077 amb l’operació número 220190000281 d’import 588.570,61 €, realitzant els ajustos 
necessaris, bé sigui realitzant l’autorització i disposició (AD) o anul·lant l’autorització i disposició 
(AD/), ajust per un import total de  73.779,97€, segons el detall següent: 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari, en dono fe. 
 
Alcalde                                                                              El secretari 
Raül García Ramírez     Sergi Ribas Beltrán   


