
 
 
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE NOVEMBRE 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.: JGL2019/18 
Caràcter: ordinària 
Data:  28 de novembre de 2019 
Inici: 19:30 
Fi: 19:40 
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  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
  Diego Fernández Pinto   PSC-CP 
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 14.11.2019.   
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Autocenter Paddock, SL, amb 
motiu del contracte del servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles 
municipals. 
 

3. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte per a l'execució de les obres de 
reforma i rehabilitació de l'edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l'àrea de 
Serveis a les Persones. 
 

4. Aprovació del conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC),per a 
la distribució de despeses de la fase II del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, 
per a l'any 2019. 
 



 
5. Aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració  entre l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant 
Celoni per al Pla Educatiu d'Entorn, curs 2019-2020. 
 

6. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per pintar façana de l'edifici 
situat al Carrer Major, núm. 105, de Sant Celoni. Expedient OM-30/19 (2019/5022). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 

7. Aprovació de les tarifes de les diferents modalitats de serveis no contemplats com a 
bàsics del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, per a l'any 2020. 

 
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 14.11.2019. 
 
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 14.11.2019. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta.  
 
2. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER AUTOCENTER PADDOCK 
SL, AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA 
FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 3.250 €, dipositada en metàl·lic per 
AutocenterPaddock SL, amb NIF B-65.044.620, amb motiu del contracte que la mercantil va 
signar en data 28.05.2015 amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la prestació del servei de 
manteniment i reparació de la flota de vehicles municipals.  
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que la devolució de l’import es farà efectiva en el mateix compte bancari on s’han 
transferit els pagaments de les factures derivades del contracte de referència. 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL PUIGDOLLERS COM 
A NOVA SEU DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
1. Aprovar la modificació del projecte redactada per EDDAB Arquitectura SLP per a l’execució 
de l’obra “Reforma i rehabilitació de l’edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l’àrea de 
serveis a les persones”, amb un pressupost d’execució per contracte de 461.690,22 euros 
(558.645,17 euros, IVA inclòs). 
 
2. Aprovar la modificació del contracte per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació 
de l’edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l’àrea de serveis a les persones,d’acord 
amb la modificació del projecte aprovada i, en conseqüència, amb un Pressupost d’Execució 
per Contracte de 461.690,22 euros més 96.954,95 euros en concepte d’IVA. 
 
2. Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada pel contractista, fixant-se 
l’ampliació de garantia a dipositar en 2.659,38 €, de conformitat amb el que disposa l’article 
99.3 TRLCSP. 
 
3. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar la present 
modificació conforme l’article 156.1 TRLCSP per expressa remissió de l’article 219.2 TRLCSP. 
 



 
4. Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius 
els acords precedents. 
 
5. Autoritzar i disposar la despesa de 64.356,93 € IVA inclòsamb càrrec a la partida 
04.231Z0.63209 (Obres adequació Puigdollers) del Pressupost vigent. 
 
6. Notificar el present acord a l’empresa Serveis Integrals 360 Plus SL amb la corresponent 
instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
7. Publicar el present acord en el perfil del contractant d’acord amb l’article 13.1.e) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE 
CATALUNYA (UFEC) PER A LA DISTRIBUCIÓ DE DESPESES DE LA FASE II DEL 
CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES, PER A L’ANY 2019. 
 
1. Aprovar el conveni amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per a la 
distribució de despeses de la fase IIa. del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.569,23 €, amb caràcter de bestreta, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb NIF G58155813, per a la distribució de 
despeses de la fase IIa. del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, amb càrrec a la 
partida pressupostària 07 341A0 48927 - CONVENI UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES 
DE CATALUNYA - i subjecte a l’import de la liquidació definitiva. 
 
5. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA 
EDUCATIU D'ENTORN, CURS 2019-2020.    
 
1. Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni 
pel Pla Educatiu d’Entorn curs 2019-2020, la qual literalment diu: 
 
“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2019-
2020  
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, 
nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7969, de 27.9.2019), i actuant 
en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI L'Il·lustríssim Senyor alcalde de Sant Celoni, elegit 
en la sessió del Ple de la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. En ús de les seves atribucions, ambdues 
parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.  
 
 
 
 



 
 
EXPOSEN: 
 
1.Que amb data 13 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Sant Celoni van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, 
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn (PEE) 
 
2. Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses que 
cal atendre. 
 
3. Que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es destinaran 
al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al conveni. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient 
formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents  
 
CLÀUSULES:  
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al 
curs acadèmic 2019-2020.  
 
SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000 euros, 
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les 
famílies. Aquest import es distribueix en les següents anualitats: 
 
2019: 35% de la quantitat total: 1.050 euros 
2020: 65% de la quantitat total: 1.950 euros 
 
La quantitat corresponent a l’any 2019 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2017, prorrogat per al 2019. La quantitat corresponent al 2020 es farà efectiva a 
càrrec de la posició pressupostària equivalent de l'any 2020. L’Ajuntament de Sant Celoni farà 
una aportació mínima de 900 euros, corresponent al 30% de la dotació del Departament 
d’Educació.  
 
TERCERA.- El Departament d’Educació farà efectiu a l’Ajuntament de Sant Celoni l’import total 
de 3.000 euros distribuït de la manera següent: En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% 
de la quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% 
de la quantitat total) es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, mitjançant la 
presentació per part de l’Ajuntament de Sant Celoni de la documentació següent: 
 
1.Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau de 
l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el 
pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades que 
ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim de 900 euros, amb indicació de les 
aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del 
creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament de les factures no 
s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament. 
 
2. Full resum de les despeses realitzades. 
 
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de col·laboració. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2020. L’Administració 
de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a terme actuacions 



 
de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, d’acord amb el que 
preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La corporació local està obligada a destinar els 
fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons 
d’acord amb els conceptes establerts a la clàusula segona. Així mateix, la corporació estarà 
obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents.  
 
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2020.  
 
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.” 
 
2. Autoritzar la despesa de 3.900 € el 2020 de la partida 07 0326B0 22799 ALTRES 
DESPESES DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN per donar suport a actuacions  que fomentin 
l’èxit escolar i la participació de les famílies, supeditada al crèdit aprovat en el pressupost del 
2020. 
 
3. Reconèixer l’ingrés de 1.050 euros el 2019 i 1.950 euros el 2020 a la partida d’ingressos   
450 30 de l’Ajuntament de Sant Celoni pel concepte addenda del Pla Educatiu d’Entorn curs 
2019-2020. 
 
4.  Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
5. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
6. 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). 
 
7. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES PER 
PINTAR FAÇANA DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, NÚM. 105, DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-30/19 (2019/5022). 
 
1r.- Concedir a Ecobuslom, SL llicència municipal d’obres per pintar façana principal de l’edifici 
situat al carrer Major, núm. 105, 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. 
 
- Condicions específiques: 
 
1. La pintura de la façana principal de la casa del carrer Major, núm. 105 serà en un to 
granatós similar a l’actual. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- 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. 
 
4t.-  Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc.  
 
7. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS NO 
CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES, PER A L'ANY 2020. 
 
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, senseexcepció 
 
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. L’article 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”, amb les 
modificacions introduïdes en les sessions plenàries de 29 de juny de 2006 i 24 de novembre de 
2016, diu el següent: 
 
“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. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de 
preus públics a aquest Ajuntament, amb data 24/10/2019 i núm. de registre 2019/17640 
peraplicar un augment del 0,3% corresponent a l’IPC del mes de setembre publicat a l’octubre, 
d’acord amb l’apartat a) de l’article 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”. Així mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 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”, i s’aplicarà a les quotes d’abonaments especials, activitats dirigides per trimestre, 
serveis complementaris, lloguer de carrers de piscina i servei d’entrenaments personals.  
 
En data 4 de novembre de 2019, s’ha emès informe favorable per part de l’Àmbit d’Esports. 
proposant l’aprovació de l’augment de les tarifes.  



 
 
La interventora municipal ha fiscalitzat de forma favorable aquest expedient, amb data 5 de 
novembre de 2019. 
 
3. 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 altres 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 d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de setembre. 
 
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, que es porten a terme durant el 
mes de juliol, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del mes 
d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de maig per 
l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de juny.” 

 
L’òrgan competent per aprovar les presents tarifes és la Junta de Govern Local de conformitat 
amb la delegació acordada en sessió plenària de 11 de juliol de 2019. 
 
A proposta del regidor de l’Àmbit d’Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar les tarifes dels serveis no contemplats com a bàsics que ofereix el Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes per a l’any 2020. 
 
QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS 

 
Tarifa actual Tarifa proposada 

 
Any 2019 Any 2020 

   
Matinada (de 7 a 9 h) 24,54 € 24,61 € 
Matí (de 9 a 13 h) 37,12 € 37,23 € 
Migdia (de 13h a 15,30h) 27,95 € 28,03 € 
Vespres (de 21 a 22,45 h) 38,33 € 38,44 € 
Cap de setmana (a partir de les 15 h. de divendres) 

              Adults (de 26 a 59 anys) 26,48 € 26,56 € 
            Infantil (de 6 a 15 anys) 21,29 € 21,35 € 



 
            Jove (de 16 a 25 anys) 25,06 € 25,14 € 
            Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes 21,29 € 21,35 € 
Abonament fora d'horari contractat 5,61 € 5,63 € 

 
  

ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE 

 
Tarifa actual Tarifa proposada 

 
Any 2019 Any 2020 

Altres activitats   

Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana abonat 
inclòs a la quota 

abonat 
inclòs a la quota 

abonat 
Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana no abonat 93,86 € 94,14 € 

Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana abonats 
inclòs a la quota 

abonat 
inclòs a la quota 

abonat 
Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana no abonats 156,41 € 156,88 € 

 
  

Ioga, Tai txí/qi-gong, dansa del ventre, balls de saló   
1 dia setmana abonats 44,36 € 44,49 € 
1 dia setmana no abonats 88,72 € 88,99 € 
2 dies setmana abonats 88,72 € 88,99 € 
2 dies setmana no abonats 177,70 € 178,23 € 

 
  

SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 
Tarifa actual Tarifa proposada 

 
Any 2019 Any 2020 

Baixa temporal (malaltia, lesió, embaràs).Màxim 2 
mesos 17,20 € 17,25 € 

Lloguer de taquilles   
Anual 104,45 € 104,76 € 
Semestral 52,33 € 52,49 € 
Trimestral 26,06 € 26,14 € 

Reconeixement mèdic    
Abonats 43,47 € 43,60 € 
No abonats 69,63 € 69,84 € 

Fisioteràpia   
Abonats (30 min) 34,82 € 34,92 € 
No abonats (30 min) 44,83 € 44,96 € 
Abonats (1 hora) 43,62 € 43,75 € 
No abonats (1 hora) 52,75 € 52,91 € 
Abonats (Bono 3 x 30 min) 66,07 € 66,27 € 
No abonats (Bono 3 x 30 min) 82,58 € 82,83 € 
Abonats (Bono 3 x 1 hora) 99,05 € 99,35 € 
No abonats (Bono 3 x 1 hora) 125,47 € 125,85 € 

Massatges   
Abonats (30 min) 34,82 € 34,92 € 
No abonats (30 min) 40,37 € 40,49 € 

Dietètica   
1a visita  43,47 € 43,60 € 
Visita de control  24,17 € 24,24 € 

 
Preparació proves oposicions   

Mensual 46,09 € 46,23 € 



 
Tarja regal 

  Adults 104,76 € 105,07 € 
Jove (de 16 a 25 anys) 93,17 € 93,45 € 
Infantil (de 6 a 15 anys) 58,20 € 58,37 € 

 
  

LLOGUER CARRER DE PISCINA (preu/hora) 

 
Tarifa actual Tarifa proposada 

 
Any 2019 Any 2020 

 
  

En horari escolar 37,38 € 37,49 € 
En horari extraescolar 43,63 € 43,76 € 
Per Campus d'Estiu 43,63 € 43,76 € 
 
ENTRENAMENTS PERSONALS 

 
Tarifa actual Tarifa proposada 

 
Any 2019 Any 2020 

1 pax sessió ABONAT 36,56 € 36,67 € 
1 pax sessió NO ABONAT 52,22 € 52,38 € 
1 paxab 5 sessions ABONAT 177,56 € 178,09 € 
1 paxab 5 sessions NO ABONAT 250,68 € 251,43 € 
1 paxab 10 sessions ABONAT 344,68 € 345,71 € 
1 paxab 10 sessions NO ABONAT 480,46 € 481,90 € 
2 pax sessió ABONAT 45,70 € 45,84 € 
2 pax sessió NO ABONAT 65,28 € 65,48 € 
2 paxab 5 sessions ABONAT 221,95 € 222,62 € 
2 paxab 5 sessions NO ABONAT 313,34 € 314,28 € 
2 paxab 10 sessions ABONAT 430,85 € 432,14 € 
2 paxab 10 sessions NO ABONAT 600,58 € 602,38 € 
 
 
2. Notificar l’aprovació de les tarifes a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
PUNTS D'URGÈNCIA 
 
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA DE LA VILA DE SANT CELONI. 
 
1. Adjudicar a EJ Bosch SA, amb CIF A-08.899.460, el contracte per a l’execució de les obres 
de rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila de Sant Celoni, per la quantitat de 
104.572,45 €, IVA no inclòs, i d’acord amb els compromisos adquirits en la seva oferta. 
 
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 
4. Disposar la despesa de 126.532,66 € (104.572,45 € més el 21% d’IVA) a favor d’EJ Bosch 
SA, amb NIF A-08.899.460, a l’aplicació pressupostària 01.920E0.63260 (Façana Ajuntament) 
del pressupost municipal per a 2019. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors admesos, amb indicació dels recursos que poden 
interposar. 



 
 
9. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE SIGNAT AMB  LACERA, 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I 
GESTIÓ DELS RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS, AMB EFECTES DES DEL DIA 
01.04.2019 I FINS AL DIA 31.03.2020. 
 
1. Aprovar una nova revisió del preu del contracte signat amb Lacera, Servicios y Mantenimiento 
SA per a la prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals de Sant 
Celoni i La Batllòria, d’acord amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte, essent el preu a tenir en compte amb referència a 01.04.2019 i fins al 
31.03.2020 de 484.992,96 € IVA inclòs (base imposable de 400.820,62 € més el 21% d’IVA). 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 7.626,59 € IVA inclòs (base imposable de 6.302,96 € més 
el 21% d’IVA), en concepte d’increment del preu del contracte esmentat, d’acord amb la 
següent distribució per anualitats i en les partides pressupostàries que s’indiquen: 
 
 
Equipament Orgànica Programa Econòmica  Import anual  
Biblioteca L'Escorxador 7 3321A 22700 417,89    
Banc d'aliments (Cambra Agrària) 1 920R0 22700 14,18    
Casa de la Vila 1 920E0 22700 120,71    
Casal de la gent gran (carrer Balmes) 4 231L0 22700 317,33    
Consultori mèdic La Batlloria 4 311K0 22700 65,43    
Primera planta (Consell de Poble) La Batllòria 1 920A0 22700 14,18    
Segona planta (biblioteca) La Batllòria 7 3321A 22700 3,27    
Planta baixa i primera planta Can Ramis 1 920D0 22700 28,35    
Ràdio + pati + porxos + WC pati 6 491B0 22700 86,29    
Sala Bernat Martorell 7 334E0 22700 40,89    
Edifici carrer Bruc 5 150A0 22700 174,94    
Planta baixa OAC 1 925A0 22700 196,83    
Edifici Rectoria Vella 7 330B0 22700 144,81    
Planta baixa Policia 8 132A0 22700 241,00    
Planta baixa Protecció civil 8 135A0 22700 54,52    
Planta tercera Entitats 1 920P0 22700 13,36    
Edifici Sax Sala 6 430C0 22700 655,55    
Escola de música 7 326C0 22700 196,87    
Actes Ateneu 7 334F0 22700 95,42    
CEIP Soler de Vilardell (edifici i mòduls 1, 2 i 3) 7 323C0 22700 969,42    
CEIP Montnegre 7 323F0 22700 646,66    
CEIP Pallerola 7 323E0 22700 1.433,99    
Edifici La Tèrmica 1 920N0 22700 13,09    
Les casetes (carrer Miquel Mateu, 4-6 de La Batllòria) 7 924D0 22700 104,69    
Planta baixa (biblioteca) 1 920U0 22700 212,18    
Pistes petanca les Torres 7 342E0 22700 14,18    
Planta baixa escola bressol (cuina  inclosa) 7 323D0 22700 823,78    
Planta primera CDIAP i SAM 4 231C0 22700 117,77    
Local de Comunitat (plaça Josep M Alfaras) 4 231A0 22700 124,32    
Nau Can Pàmies 5 150B0 22700 82,88    
Oficina de Turisme 6 432A0 22700 28,35    
Horta pública 4 1722D 22700 14,18    
Ascensor de l'Altrium 5 450B0 22700 19,29    
Jutjat de Pau 1 920S0 22700 63,79    
Torre de la Força 7 334P0 22700 4,91    
Borsa d'hores serveis extraordinaris Cultura 7 450B0 22700 40,89    
Camp de futbol municipal 7 342D0 22700 1,99    
Borsa d'hores serveis extraordinaris Territori vidres 5 450B0 22700 28,42    
TOTAL       7.626,59    

 
 



 
3. Notificar aquest acord a la mercantil Lacera, Servicios y Mantenimiento SA per al seu 
coneixement i als efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
Raül Garcia Ramírez     Sergi Ribas Beltrán 
 
 
    


	7. Publicar el present acord en el perfil del contractant d’acord amb l’article 13.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

