
 
 
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE DESEMBRE 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.: JGL2019/19 
Caràcter: ordinària 
Data:  12 de desembre de 2019 
Inici: 09:35 
Fi: 09:58 
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 
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari: Sergi Ribas Beltrán  
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

 
Anaïs Medina Terradas  Junts x Cat    

       Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
 
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 28.11.2019.   
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Adjudicació, si escau, del contracte per a la prestació del servei de monitoratge per al 
programa municipal d'activitat física per a la gent gran que organitza l'Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 

3. Aprovació de la modificació de la contractació del servei d'assegurances de danys a 
edificis i instal·lacions.  
 

4. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Audingintraesa SA, amb motiu del 
contracte per al control de la gestió del servei d'explotació, conservació i manteniment de 
l'estació depuradora d'aigües residuals. 



 
 

5. Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte del servei per a la revisió i el 
manteniment dels sistemes de detecció i extinció d'incendis en equipaments municipals. 
 

6. Autorització i disposició de la despesa relativa a la primera pròrroga del contracte derivat 
de l'Acord marc de subministrament de gas natural (Exp. 2018.02-D1). 
 

7. Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública parcial relativa al personal funcionari de l'any 
2019. 
 

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'escola La Salle i l'Ajuntament de Sant 
Celoni, en relació amb el projecte de servei comunitari, emmarcat en el Pla Educatiu 
d'Entorn 2019-2023. 
 

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització de 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball 
(PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de 
graduat/da en educació secundària obligatòria 2020-2023. 
 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d'un Centre de Documentació del Parc del 
Montnegre-Corredor. 
 

11. Aprovació de la modificació de la llicència d'obres de reforma i ampliació de l'edifici entre 
mitgeres situat al carrer de Sant Joan, núm. 31, de Sant Celoni. Expedient MOD OM-
42/16 (2019/4724). 
 

12. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per a la reforma i ampliació 
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Santa Rosa, núm. 55, de Sant 
Celoni. Expedient OM 34-19 (2019/5618). 
 

13. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres de reforma interior d'un 
habitatge i connexió a clavegueram al carrer Major, núm. 175, de Sant Celoni. Expedient 
OM-26/19 (2019/4730). 
 

14. Denegació de la modificació de la llicència d'obres de reforma, per canvi d'ús de local a 
habitatge, al carrer Alguersuari, núm. 1-3, cantonada amb Carretera Vella, núm. 30, de 
Sant Celoni, Expedient MOD OM-16/18 (2019/4821). 

 
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 28.11.2019. 
 
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 28.11.2019. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MONITORATGE PER AL PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT 
GRAN QUE ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Adjudicar a Natural-Fit AsesoresDeportivos SL amb CIF número B-90.386.582, el contracte 
per a la prestació del servei de monitoratge per al programa municipal d’activitat física per a la 
gent gran de Sant Celoni i La Batllòria,per la quantitat de 8.028,26 €, IVA no inclòs, d’acord 
amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
aprovats per la Junta de Govern Local de 31.10.2019. 
 
2. Considerar efectuada la formalització del contracte mitjançant l’acceptació pel contractista de 
l’acord d’adjudicació, segons estableix l’article 159.6.g de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa de 8.831,09 €, IVA inclòs, a l’existència de crèdit a 
l’aplicació pressupostària 07.341B0.22699 (Altres despeses diverses) delpressupost de la 
Corporació per a 2020. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS. 
 
1r.- Aprovar la modificació en la contractació de la pòlissa d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions amb Seguros Catalana Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Unipersonal per al termini fins al 10.12.2020 amb les següents modificacions: 
 

a) Mantenir l’habitatge del C/ Sant Martí 10 1r  
b) Incorporar els habitatges del la Carretera C-35 13 baix 1ª i del C/ Santa Fe 46, 2n 1A 
c) Donar de baixa l’habitatge de la Carretera C-35 13 2n 1a 
 

2n.- Autoritzar i disposar la despesa següent: 
 
Concepte: Actualització contracte amb Seguros de Catalana Occidente, SA, de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Unipersonal amb NIF ESA28119220 del servei d’assegurances de 
danys a edificis i instal·lacions dels habitatges socials gestionats per l’Ajuntament de Sant 
Celoni i de l’estació sensora de prevenció de contaminació del C/ Carles Damm. 
 
Import 2a anualitat 616,80 euros des de l’11.12.2019 fins el 10.12.2020; a l’aplicació 
pressupostària 04 231F0 224 pel que fa als habitatges l’import de 333,04.-€, i la 05 1722C 224 
pel que fa a l’estació de prevenció de contaminació l’import de 283,76.-€. 
 
3r.- Notificar l’acord a Seguros de Catalana Occidente, SA, de Seguro y Reaseguros, SU, a 
Ferrer Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, SL i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER AUDINGINTRAESA SA, 
AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER AL CONTROL DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 486,35 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Audingintraesa SA, amb CIF A-08.646.226, amb motiu del contracte que la mercantil va signar 
en data 19.10.2016amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la prestació del servei de control de 
la gestió del servei d’explotació, conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües 
residuals del municipi. 
 
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. 
 
5. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA 
REVISIÓ I EL MANTENIMENT DELS SISTEMES DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS EN 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 
 
1. Prorrogar per una segona anualitat el contracte signat en data 15.12.2016 amb la mercantil 
ITCI Prevenfoc SL per a la prestació del servei de revisió i manteniment dels sistemes de 
detecció i extinció d’incendis instal·lats en equipaments municipals, tal com preveu la clàusula 7 
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà 
efectes des del dia 16.12.2019 i fins al 15.12.2020. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 2.139,73 €, IVA inclòs, a les següents partides del 
pressupost municipal de 2019, amb el desglòs que s’indica: 
 
Partida 
pressupostària 

Equipament Import (IVA inclòs) 

01 920E0 213 Ajuntament (Casa de la Vila) 147,26 € 
01 920N0 213 La Tèrmica 56,83 € 
01 925A0 213 El Safareig 90,44 € 
04 231A0 213 Centre Cívic Les Casetes (La Batllòria) 

+ ... 
75,77 € 

05 150A0 213 Edifici Bruc 197,67 € 
05 150B0 213 Nau colles Molí de les Planes 84,94 € 
06 430A0 213 Oficina de turisme 12,83 € 
06 430C0 213 Sax Sala 506,71 € 
06 491B0 213 Punt 7 Ràdio Can Ramis 52,55 € 
07 323C0 213 CEIP Soler de Vilardell 83,71 € 
07 3321B 213 Fons Montané Can Ramis 10,39 € 
07 342A0 213 Pistes d’atletisme 8,55 € 
07 342B0 213 Can Sans 17,11 € 
07 342C0 213 Pavelló 11 de setembre 229,14 € 
07 342F0 213 Sot de les granotes fase 2 384,96 € 
07 342J0 213 Camp de futbol de La Batllòria 12,83 € 
08 132A0 213 Policia 168,04 € 
Total 2.139,73 € 
 
3. Autoritzar i disposar la resta de la despesa, 2.311,14 €, IVA inclòs, supeditada a l’existència 
de crèdit a les següents partides del pressupost municipal de 2020, amb el desglòs que 
s’indica: 
 
 



 
 
Partida 
pressupostària 

Equipament Import (IVA inclòs) 

07 323D0 213 Escola bressol El blauet 159,94 € 
07 323E0 213 CEIP Josep Pallerola 131,38 € 
07 323F0 213 CEIP Montnegre 263,36 € 
07 326C0 213 Ateneu Teatre + Ateneu + CME 530,85 € 
07 330A0 213 Unió Batllorienca + Can Bruguera 140,54 € 
07 330B0 213 Rectoria Vella 116,71 € 
07 3321A 213 Biblioteca municipal 329,51 € 
07 334D0 213 Cambra Agrària 17,11 € 
07 334E0 213 Sala Bernat Martorell Can Ramis + Can 

Ramis 
98,99 € 

07 342D0 213 Camp municipal d’esports 522,75 € 
Total 2.311,14 € 
 
4. Notificar aquest acord a ITCI Prevenfoc SL per al seu coneixement i als oportuns efectes, i 
comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
6. AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA RELATIVA A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE 
GAS NATURAL (EXP.2018.02-D1). 
 
Autoritzar i disposar la despesa d’import anual 73.401,37 € IVA Inclòs, relativa a la primera 
pròrroga del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament de gas natural (Exp. 
2018.02-D1), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU amb NIF núm. A-81948077 per un termini de 24 mesos, des de 01/10/2019 a 
30/09/2020, periodificada segons es detalla: 

 
• Per 2019: 18.350,34 euros IVA inclòs que s’imputarà, dins el pressupost municipal de 

l’any 2019.  
 
• Per 2020: 55.051,03 euros IVA inclòs que s’imputarà, dins el pressupost municipal de 

l’any 2020. 
 

I a les partides pressupostàries següents: 
 

 
 
I per tal que així consti, signo el present informe que sotmeto a superior criteri. 
 

Aplicació EQUIPAMENT
 Previsió 

2020 AD 2019 (3 mesos) AD 2020 (9 mesos)
01 920N0 22102 LA TERMICA 920,27        230,07                       690,21                     
01 920P0 22102 EDIFICI CARRER SANTA FE 513,05        128,26                       384,79                     
01 920S0 22102 JUTJAT DE PAU 968,78        242,19                       726,58                     
04 231F0 22102 HABITATGE SOCIAL 2.238,82     559,71                       1.679,12                  
04 231L0 22102 GENT GRAN 8.356,77     2.089,19                   6.267,57                  
07 323D0 22102 ESCOLA BRESSOL 9.118,47     2.279,62                   6.838,86                  
07 323E0 22102 ESCOLA PALLEROLA 3.015,84     753,96                       2.261,88                  
07 323F0 22102 ESCOLA MONTNEGRE DE LA BATLLÒRIA 12.210,57  3.052,64                   9.157,93                  
07 326C0 22102 CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 2.690,22     672,55                       2.017,66                  
07 330B0 22102 RECTORIA VELLA 5.329,95     1.332,49                   3.997,46                  
07 342C0 22102 PAVELLO 15.020,96  3.755,24                   11.265,72               
07 342D0 22102 CAMPS D'ESPORTS 8.648,31     2.162,08                   6.486,24                  
08 132A0 22102 POLICIA LOCAL 4.369,35     1.092,34                   3.277,02                  
TOTAL 73.401,37  18.350,34                 55.051,03               



 
7. APROVACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL RELATIVA AL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L'ANY 2019. 
 
PRIMER.- Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública parcial de l’any 2019: 1 plaça de tècnic de gestió 
per promoció interna del personal C1 o creuada horitzontal del personal laboral de categoria 
equivalent. 
 
Amb la concreció següent: 
 
OFERTA PÚBLICA PARCIAL RÈGIM FUNCIONARIA PROMOCIÓ INTERNA I PROMOCIÓ 
CREUADA. 
 
GRUP A2  
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
SUBESCALA TÈCNICA 
CLASSE TÈCNIC DE GESTIÓ  
NUMERO DE VACANTS 1   
DENOMINACIÓ DE LA PLACA  TÈCNIC DE GESTIÓ  
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA/PROMOCIÓ CREUADA 
HORITZONTAL. 
 
SEGON. Publicar aquesta oferta a la pàgina web de l’Ajuntament i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ESCOLA LA SALLE I 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI, EMMARCAT EN EL PLA EDUCATIU D'ENTORN 2019-2023.   
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Escola La Salle i l’Ajuntament de Sant Celoni en 
relació amb el projecte de servei comunitari, emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn 2019-2023, 
el qual literalment diu:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA LA SALLE I L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI, EMMARCAT 
EN EL PLA EDUCATIU D’ENTORN 2019-2023. 
 
REUNITS 
 
PER LA SALLE SANT CELONI 
 
La directora de l’escola La Salle Sant Celoni, 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 
 
La, regidora d’Educació d’aquest Ajuntament, i facultada per a la signatura del present conveni 
d’acord amb l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de ____. 
 
EXPOSEN 
 
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el 
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària 
Obligatòria com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei 
Comunitari esdevé un model en el que l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei 



 
dóna sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i 
comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic. 
 
Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost,d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de 
caràcter obligatori. 
 
Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Sant Celoni volen afavorir la 
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria 
amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin 
i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que 
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, 
reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de 
conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’escola La Salle i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per desenvolupar el Projecte de Servei Comunitari, emmarcat en el 
Pla Educatiu d’Entorn 2019-2023 
 
Segona. Participants 
 
Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer o quart d’ESO, 
degudament autoritzats pels pares i mares o tutors/es legals. L’alumnat podrà col·laborar amb 
l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les que consten en 
aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni 
assumirà responsabilitats pròpies de l’entitat.  
 
Tercera. Compromisos 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a : 
- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració dels projectes: Nous Avis, Bookler, Lèxic 

i custòdia del territori 
o Nous avis:acompanyament a avis i àvies en temps de lleure 
o Bookler: dinamització de la lectura al municipi a partir de la implementació de codis QR 
o Lèxic: acompanyament lector a infants a la Biblioteca 
o Custòdia del territori: actuacions de millora en espais públics de l’Ajuntament de Sant 

Celoni 
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que participi en el 

projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari 
- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com a 

responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 
El centre La Salle Sant Celoni es compromet a: 
 
- Dissenyar i planificar els diferents projectes. 
- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 



 
- Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i entitats 

implicats d’aquesta proposta educativa. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat /l’Ajuntament participant per tal 

d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 
Quarta. Col·laboracions 
 
Totes les parts faran constar la col·laboració de La Salle Sant Celoni i l’Ajuntament de Sant 
Celoni en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme tant en actes públics 
com en qualsevol mitjà de divulgació. 
 
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 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 per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.  
 
Sisena. Finançament 
 
La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per l’escola La Salle Sant Celoni ni per a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Setena. Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 
2023. Podrà prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de 
manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva 
vigència. 
 
Vuitena.Comissió de seguiment 
 
Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any, amb representants 
d’ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les 
actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió resoldrà 
els possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna 
de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
Novena. Protecció del menor 
 
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l'adolescència que modifica 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. 
Concretament, la modificació de l'article 13 que preveu que serà requisit per a l’accés i exercici 
a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver 
estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que 
haurà de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat corresponent. 
 
Desena. Resolució del conveni. 
 
Seran causes de resolució del conveni: 
 



 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels firmants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
per complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts firmants. 
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, 
la part que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència de la causa de 
resolució i es considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa 
podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst. 

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació. 

 
Onzena.Naturalesa del conveni i legislació aplicable. 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local (art. 57), la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic (arts. 47-53), Decret 179/1995, de 13 de juny,pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311), la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (arts. 
108 a 112). 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
2.  Facultar a la Regidora d’Educació d’aquest Ajuntament, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a l’escola La Salle 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. 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL 
TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI 
SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 2020-2023. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització de 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al treball (PTT), 



 
per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria. 2020 – 2023, el qual literalment diu:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ IINSERCIÓ 
ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A 
JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL 
TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
REUNITS: 
 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de 
juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la 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 de juliol de 2011). 
 
Per l’Ajuntament de Sant Celoni l’Il·lustríssim senyor alcalde de Sant Celoni, 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. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte i 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que en el municipi de Sant Celoni i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves 
que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema 
educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del 
treball amb perspectives de continuïtat. 
 
II. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que 
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i 
professional. 
 
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els ha 
de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de 
la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en ESO. 
 
III. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de 
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la 
formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i 
facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la 
vida. 
 
IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la 
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació 
i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la 
Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que 
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 d’aquesta 
Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al Treball (PTT) i a que es 
realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el 
Departament d’Educació. 
 



 
D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present 
conveni, de conformitat amb les següents  
 
C L À U S U L E S 
 
Primera 
 
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 i l’Ajuntament de Sant Celoni, 
per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a la localitat de Sant Celoni, en el marc dels 
programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han 
deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en 
el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en 
altres accions de formació. 
 
Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, millorar 
la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en millors 
condicions, com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, 
especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà. 
 
Segona 
 
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents: 
 
a) L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, oficina i atenció 
al públic i d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas, d’acord a les 
Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i continguts.  
 
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per als 
PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons cada 
perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu de millorar les 
possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així mateix, 
s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i aplicar 
l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament en el seu procés 
d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa. 
 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin 
necessari, a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si s'escau. 
 
Tercera 
 
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos 
següents:  
 
a) El Departament d'Educació 
 
1. Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació, 
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme 
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de treball 
de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 
2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a disposició del 
professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com l'assessorament 
més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa 
de Transició al Treball des del Departament d’Educació. 
3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat 
de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos. 



 
4. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de 
formació professional dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar 
de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas, objecte del present conveni. 
5. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional 
dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar de muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas, amb càrrec al pressupost del Departament 
d’Educació. 
6. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i 
professional establert per als programes de formació i inserció. 
 
b) L’ Ajuntament de Sant Celoni 
1. Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament per l’Ajuntament per al 
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup. 
2. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general 
dels programes de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni. 
3. El suport dels tècnics municipals de les àrees de Cultura, Comunitat i Desenvolupament. 
4. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i 
inserció objecte d’aquest conveni. 
 
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i 
que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.  
 
El professional a que fa referència l’apartat b)1. impartirà les hores de formació corresponents, i 
participarà tant en les reunions setmanals d’equip com en les periòdiques de xarxa territorial 
que convoca el Departament d’Educació. 
 
La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)1. No generarà més 
compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies 
d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament 
d’Educació. 
 
Quarta 
 
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial 
i civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i dependents en 
l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells, per 
acció o omissió durant l’exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. 
Disposa també d’una pòlissa d’assegurança de danys materials que cobreix el contingut dels 
bens immobles que utilitza, amb independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, 
arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions que li corresponen. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest conveni, 
com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans 
materials o de l’acció o omissió dels seus empleats i dependents. 
 
Cinquena 
 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació 
professional dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar de 
muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas: 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni facilitarà les aules i equipaments necessaris en el Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny-Sax Sala, ubicats en el carrer Montserrat, 28, de Sant 
Celoni, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. 



 
 
L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a 
espai docent. 
 
Sisena 
 
Les parts es comprometen a: 
 
1. Complir 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); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 
2016/679, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades 
de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 
 
2. Complir 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, així com la normativa que la pugui modificar o 
substituir. 
 
3. Que el seu respectiu 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. 
 
Setena 
 
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una 
comissió, integrada pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial del Departament d’Educació i pel representant de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
que exerciran la presidència conjunta. 
 
Integraran també la comissió el/la cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 
Professional de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial del Departament d’Educació i la persona designada per l’Ajuntament per al seguiment 
del conveni, que actuaran com a vocals. 
 
La comissió podrà delegar el seguiment en les persones que consideri i es reunirà a sol·licitud 
d'una de les parts.  
 
Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les 
qüestions sobre la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu 
desenvolupament i, si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per cadascuna de les parts. Les conseqüències d’aquest incompliment inclouen la 
possibilitat de donar per resolt el conveni.  
 
Vuitena 
 
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin 
realitzaran un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no laborals en 
empreses. La gestió i desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i validació 
dels convenis que les regulen es realitzaran d’acord amb la normativa i els procediments 



 
establerts pel Departament d’Educació. Cadascun dels professors que exerceixin de tutor/a del 
grup s’encarregarà de realitzar el seguiment i l’avaluació d’aquesta formació per al grup 
d’alumnes que li correspongui. 
 
Novena 
 
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants, 
es farà constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions. 
 
Desena 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè 
s’ha incorregut en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió de 
seguiment prevista en la clàusula setena del conveni. 
 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part 
que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i 
el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la 
indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis. 
 
Onzena 
 
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material d’acord 
amb el que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades. 
 
Dotzena 
 
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 de 
gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de 
formació i inserció per als cursos escolars adients. 
 
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la 
pròrroga del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà formalitzada 
mitjançant una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de la vigència del 
conveni i per acord d’ambdues parts. 
 
Tretzena 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser 
resoltes de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en la clàusula 
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
2.  Facultar al Sr. Alcalde, 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. 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER AL MANTENIMENT I 
FUNCIONAMENT D'UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE-
CORREDOR.  
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de  Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Celoni, per al manteniment i funcionament d’un Centre de Documentació del Parc del 
Montnegre-Corredor, el qual literalment diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER AL MANTENIMENT I FUNCIONAMENT D’UN 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, facultat d’acord 
amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de data 23 de 
juliol de 2019 (BOPB 25.07.2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les 
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, 
Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat 
parcialment per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 
26 de juliol de 2019 (BOPB 30.07.2019), assistit pel secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17.07.2018).  
 
AJUNTAMENT DE SANT CELONI, representat per l’alcalde-president,  assistit pel secretari de 
la Corporació.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, té encomanada la 
gestió del Parc del Montnegre i el Corredor, d’acord amb el Pla Especial de Protecció aprovat 
en data 20 de juliol de 1989 i publicat al DOGC núm. 1300 de l’1 de juny de 1990, i d’acord amb 
el desenvolupament que es fa a partir del programa anual d’activitats.  
 
2. Els objectius bàsics del Pla especial es refereixen a la protecció, conservació i millora del 
medi físic i rural i del paisatge i també dels elements que testimonien l’actuació de l’home sobre 
el territori. Així mateix, és finalitat del Pla l’ordenació de l’ús públic del lleure i el foment del 
coneixement i del respecte del medi físic i rural. L’altre gran objectiu del Pla és el foment del 
desenvolupament social i econòmic local i l’aprofitament dels recursos naturals de forma 
compatible amb la conservació i restauració del medi.  



 
 
3. El mateix Pla estableix els equipaments necessaris per assolir els seus objectius. Que dins 
d’aquests cal destacar la previsió d’una xarxa de centres de documentació situats 
estratègicament en els grans equipaments museístics de l’entorn del Parc o bé en biblioteques 
municipals o entitats públiques de contrastada rellevància en la seva tasca de protecció i difusió 
del medi natural.  
 
4. Els centres de documentació als parcs donen resposta a la necessitat de posar a disposició 
de la societat la documentació que aquests espais generen amb independència de l’origen 
d’aquests fons documentals. Els centres de documentació s’ubiquen habitualment en 
institucions públiques existents als municipis del Parc amb finalitats semblants, i que ja estiguin 
implantats i consolidats en el territori. La conveniència de recolzar-se amb equipaments 
culturals (biblioteques) o museus locals especialitzats existents fa inviable plantejar la lliure 
concurrència dels ajuntaments a un programa regulat a través d’unes bases amb caràcter 
universal. Arguments que justifiquen l’acció conveniada per al desenvolupament dels centres 
de documentació.  
 
5. Tant el municipi de Sant Celoni, com més específicament la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, tenen 
encomanat garantir la participació i/o col·laboració en la gestió de l’espai protegit, de les 
diferents administracions públiques amb competències concretes en l’àmbit territorial, i de les 
institucions i organitzacions professionals i/o específiques directament interessades en la gestió 
del Parc del Montnegre i el Corredor, i que han pres l’acord de col·laborar en tots els aspectes 
en la seva gestió.  
 
6. El municipi de Sant Celoni constitueix un dels nuclis urbans més importants d’entre tots els 
que envolten el Parc del Montnegre i el Corredor. En ell s’hi troba l’equipament de la Rectoria 
Vella. Aquest, seguint una llarga tradició, realitza tasques de catalogació i conservació del 
patrimoni natural i cultural i gràcies a la cessió o adquisició de documents, ja disposa d’una 
extensa documentació referent al Parc del Montnegre i el Corredor a banda d’unes 
instal·lacions adequades per a la catalogació, conservació i consulta en sala de documents, a 
banda de personal específic que es dedica a aquests serveis.  
 
7. Es considera necessari centralitzar tota la documentació que existeix en relació al Parc del 
Montnegre i el Corredor i la que es generi sobre temes culturals, patrimonials, científics i de 
gestió, mitjançant un Centre de Documentació, per tal de donar resposta a la creixent demanda 
per part d’estudiosos, investigadors, entitats diverses i centres educatius, sobre aquests 
aspectes del Parc. Es per això que l’Ajuntament de Sant Celoni posa a disposició del Parc 
l’espai adient per dedicar-lo a centre de documentació, i concretament la Rectoria Vella.  
 
8. L’any 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d’un centre de documentació 
del Parc del Montnegre i el Corredor, essent vigent fins el 31 de desembre de 2019.  
 
9. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la Disposició addicional vuitena s’estableix 
que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus 
organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta 
normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En conseqüència, 
i degut també a que el conveni de l’any 2016 finalitza gairebé tres mesos després de que 
finalitzi el termini d’adaptació a la nova Llei esmentada, es vol subscriure un nou conveni entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, i adaptar-lo a la normativa vigent en 
matèria de convenis de col·laboració.  
 
10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni valoren la necessitat de continuar 
realitzant el manteniment i funcionament del centre de documentació del Parc del Montnegre i 
el Corredor. A tal efecte, manifesten interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en 



 
la realització de les tasques objecte del conveni, i així, contribuir en l’assoliment d’una millor 
gestió de l’ús públic al sumar esforços.  
 
11. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excma. Sra. presidenta de la 
Diputació de Barcelona, de data xxxxxx.  
 
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES  
 
Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Celoni, per realitzar el manteniment i funcionament del Centre de Documentació del Parc 
del Montnegre i el Corredor, que s’ubica als espais de la Rectoria Vella de Sant Celoni.  
 
Segon. Actuacions que conformen l’objecte del conveni  
 
Per tal de donar significat i contingut al correcte funcionament del Centre de Documentació, es 
preveu que les activitats que es realitzaran en aquest seran:  
 
a) Oferir un servei bibliogràfic i documental adreçat a la recerca científica, planejament i gestió 
que es realitza a l’àmbit i l’entorn del Parc del Montnegre i el Corredor, adreçat tant al públic en 
general com l’especialitzat.  
 
b) Recolzar estudis i investigacions que sobre el Parc del Montnegre i el Corredor dugui a 
terme l’òrgan gestor del parc.  
 
c) Promocionar programes de divulgació i informació sobre el Parc del Montnegre i el Corredor 
emprant els mitjans de difusió que tingui al seu abast per tal que arribin al major nombre de 
ciutadans.  
 
d) Donar informació sobre els recursos que ofereix el Parc del Montnegre i el Corredor, com 
itineraris, programes pedagògics, programes culturals, publicacions, etc. al públic general i 
especialitzat.  
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
a) Facilitar el maquinari (ordinadors) i accés al programari corporatiu KOHA per a desenvolupar 
la tasca de documentació i catalogació. Amb tot, si el Centre de Documentació ja disposés 
d’aquest material, la Diputació de Barcelona es compromet a reposar-los un cop s’esgoti la 
seva vigència útil.  
 
b) Cedir en règim de dipòsit documentació i publicacions pròpies de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals o d’altres publicacions de la Diputació de 
Barcelona que tinguin relació amb les activitats del Centre.  
 
c) Incloure les activitats desenvolupades específicament pel Centre de Documentació del Parc 
del Montnegre i el Corredor de Sant Celoni, en el programa d’educació ambiental, recerca i 
divulgació científica que es desenvolupa al Parc del Montnegre i el Corredor, a través dels seus 



 
mitjans de difusió habituals (agenda electrònica, pàgina web, fulletons, etc.) per a la seva 
divulgació.  
 
d) Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la 
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Sant Celoni la quantitat de 1.550,00€, 
d’acord amb el pacte cinquè. Aquesta aportació anual anirà destinada a cobrir les despeses 
derivades de la col·laboració objecte d’aquest conveni. Bàsicament les despeses es concreten 
en les hores que el personal del centre de documentació destinarà a tasques de catalogació i 
ordenació del material bibliogràfic que arribi al centre, a tasques d’atenció al públic (tant 
presencial com virtual), a tasques de suport als actes de divulgació d’activitats científiques i 
culturals que es desenvolupin al Parc en relació als objectius del conveni, assistència a 
jornades tècniques, fòrums o seminaris vinculats a la divulgació del centre; i a tasques de 
seguiment i suport a les publicacions tècniques que el Parc dugui a terme en relació a la 
divulgació del patrimoni (Trobades d’estudiosos, jornades científiques, etc.)  
 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
a) Posar a disposició, adequat per a la disposició del material de consulta, catalogació i atenció 
al públic, un espai a la Rectoria Vella de Sant Celoni, per ubicar-hi el Centre de Documentació.  
 
b) Finançar les despeses de manteniment que comporta la seva utilització, amb càrrec als seus 
pressupostos.  
 
c) Garantir la utilització pública del Centre com a mínim dos dies a la setmana en horari de matí 
i/o tarda i/o en hores convingudes.  
 
d) Incloure a les circulars, butlletins i actes informatius municipals, informació sobre el Parc del 
Montnegre i el Corredor i les seves activitats, d’acord amb el que ambdues parts acordin 
posteriorment.  
 
e) Ajudar a la difusió del material imprès (mapes, tríptics, fulletons, catàlegs, ...) que editi la 
Diputació de Barcelona referit al Parc del Montnegre i el Corredor i adreçat al públic visitant.  
 
f) Anar catalogant regularment la documentació editada en format paper, digital o multimèdia 
del que se’n tingui notícia o arribi al Centre de Documentació, seguint els criteris de catalogació 
comuns a tota la xarxa de centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals a partir d’un 
programari comú (KOHA), una fitxa de referència i un tesaurus específic.  
 
g) Dur a terme activitats de difusió cultural (xerrades, exposicions...), relacionades amb el Parc 
del Montnegre i el Corredor, ja sigui com a cicles específics, bé en col·laboració amb 
programes que realitzi el parc (del tipus “Viu el parc”, etc.) o bé dins els projectes que 
l’Ajuntament de Sant Celoni realitza al llarg de l’any. Aquestes activitats es duran a terme en els 
espais del municipi que es cregui més oportuns.  
 
h) Realitzar la recollida d’informació i la seva catalogació; elaborar una relació de persones i 
entitats lligades a la recerca i estudi del Parc del Montnegre i el Corredor; i atenció al públic 
visitant que pugui servir per a l’elaboració tant per a la redacció de la Memòria anual com per 
donar suport a l’òrgan gestor del Parc en activitats de divulgació i descoberta (Pla de seguiment 
dels paràmetres ecològics, Trobades d’Estudiosos, etc.)  
 
i) Assistir a les reunions de coordinació de la xarxa de centres de documentació de la Xarxa de 
Parcs Naturals, per tal d’assegurar la coordinació de programes d’educació ambiental i ús 
públic.  
 
j) Esmentar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la informació escrita i en la 
documentació que es derivi dels programes acordats.  
 



 
Cinquè. Import del conveni  
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona transferirà, 
a l’Ajuntament de Sant Celoni, la quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS 
(1.550,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2019. En 
cas que el conveni es prorrogui i s’acordi que la Diputació de Barcelona aporti nou finançament 
per a l’execució i desenvolupament del conveni, l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs.  
 
Sisè. Justificació i pagament de l’import del conveni  
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de Sant 
Celoni, prèvia justificació de les despeses objecte del conveni, mitjançant un informe tècnic de 
l’adequada aplicació dels fons a l’objecte del conveni acompanyat d’una certificació emesa pel 
secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el vist i plau del president/a de 
l’ajuntament, que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i 
els ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. S’haurà 
d’adjuntar també una memòria anual de les tasques realitzades. Per a la realització d’aquesta 
Memòria cal seguir els criteris i guió establerts en el conjunt de la xarxa de centres de 
documentació.  
 
La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2019 haurà de ser presentada, entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de març de 2020. Pel que fa a la justificació de les actuacions 
corresponents a l’any 2019, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades entre la 
signatura del conveni fins el 31 de desembre de 2019.  
 
En cas de pròrroga del present conveni, la forma de pagament i el termini de justificació serà la 
mateixa que l’establerta per a l’any 2019.  
 
Setè. Comissió de seguiment  
 
La direcció i gestió del Centre de documentació correspondrà conjuntament a la direcció de 
l’equipament o biblioteca on se situï, a la direcció del Parc del Montnegre i el Corredor, i a 
l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
A tal efecte, es crearà una comissió tripartita que estarà formada per una persona de cada una 
de les tres parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.  
 
La Comissió que haurà de reunir-se un mínim de dues vegades a l’any (bé per separat, bé amb 
la resta de responsables del conjunt de la xarxa de centres de documentació dels parcs), rebrà 
del responsable del Centre de Documentació anualment una memòria detallada de les 
activitats realitzades, juntament amb un programa de les actuacions previstes per al següent 
exercici.  
 
L’objectiu d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i 
analitzar les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació.  
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta comissió.  
 
Vuitè. Vigència del conveni  
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de març de 2020, 
data en que acabarà el termini de presentació de la justificació de les despeses objecte del 
present conveni.  
 



 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo, fins a 
tres anys addicionals com a màxim. L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la 
corresponent addenda al present Conveni.  
 
Novè. Protecció de dades de caràcter personal  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a complir 
el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del 
present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves 
dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les 
obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.  
 
Les parts signants del present conveni actuen com a Responsables del tractament, de les 
dades personals en relació a les persones i entitats lligades a la recerca i a l’estudi del Parc del 
Montnegre i el Corredor que es poden tractar com a conseqüència de les actuacions objecte 
del mateix, i es sotmeten a les obligacions previstes al Reglament europeu 2016/679, de 27 
d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i resta de normativa estatal complementària. En 
concret es preveu el tractament de dades de contacte d’aquestes persones esmentades en 
aquest mateix paràgraf, no havent-se previst cap altre finalitat ni cessió d’aquestes.  
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en tant que responsable de la recollida de les dades, serà qui 
haurà d’informar i recollir el consentiment exprés de les persones lligades a la recerca i a 
l’estudi del Parc del Montnegre i el Corredor, en compliment de les obligacions de 
transparència i licitud del tractament del RGPD.  
 
Desè. Modificacions del conveni  
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació i 
formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Onzè. Incompliment  
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.  
 
Dotzè. Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.  
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.  
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.  
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 
l’altra part.  
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.  
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.  
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 



 
En cas d’extinció, els materials disposats al Centre de Documentació, passaran a ser propietat 
de l’Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor, excepció feta d’aquells que s’hagués 
especificat el contrari a l’hora d’incloure’ls en el fons del Centre.  
 
Tretzè. Marc normatiu del present conveni  
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de 
la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Catorzè. Jurisdicció competent.  
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.” 
 
2.  Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona 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. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER DE SANT JOAN, NÚM. 
31, DE SANT CELONI. EXPEDIENT MOD OM-42/16 (2019/4724). 
 
1r.- Aprovar la modificació de l’obra que s'ha presentat i incorporar-la a l’expedient d’obres OM-
42/16 de reforma i ampliació de l’edifici entre mitgeres situat al carrer de Sant Joan, núm. 31, 
de Sant Celoni, de manera que l’habitatge existent es transformarà en dos habitatges. 
 
2n.- Comunicar a la persona interessada que la liquidació provisionals de la Taxa per concessió 
de llicència urbanística l’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. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
PER REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT 
AL CARRER SANTA ROSA NÚM. 55, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-34/19 
(2019/5618). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Santa Rosa, núm. 55, 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. 
 

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. 
 
13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES DE 
REFORMA INTERIOR D'UN HABITATGE I CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM AL CARRER 
MAJOR, NÚM. 175, DE SANT CELONI. OM-26/19 (2019/4730). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma interior d'un habitatge i connexió a 
clavegueram al carrer Major, núm. 175, 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. 
 
- Condicions específiques: 
 
1. Si durant l’execució de les obres calgués afectar el subsòl caldrà sol·licitar prèviament 

la modificació de la llicència i dins el tràmit de modificació obtenir l’autorització de la 



 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona respecte de les obres a 
realitzar, d’acord amb l’informe del tècnic municipal de cultura. 

 
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. 
 
14. DENEGACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES DE REFORMA, PER 
CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE, AL CARRER ALGUERSUARI, NÚM. 1-3, 
CANTONADA AMB CARRETERA VELLA, NÚM. 30, DE SANT CELONI. EXPEDIENT MOD 
OM-16/18 (2019/4821). 
 
1r.- Denegar la modificació d’obra presentada el 22 de juliol de 2019, objecte de l’expedient 
d’obres OM-16/18 a nom de Bomar 92, SL, de reforma per canvi d’ús de local a habitatge, al 
carrer Alguersuari, núm. 1-3 cantonada amb carretera Vella, núm. 30, de Sant Celoni, en base 
a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes 
tècnics desfavorables emesos al respecte. 
 
2n.- Comunicar a la persona interessada que la liquidació provisionals de la Taxa per concessió 
de llicència urbanística l’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. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
PUNTS D'URGÈNCIA 
 
15. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL CONSORCI 
BESÒS TORDERA RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT DELS PUNTS DE 
DESCÀRREGA DEL SISTEMA UNITARI NETEJA DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS I MANTENIMENT DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS. 
 
Primer- Aprovar la primera addenda al conveni de gestió entre el Consorci Besòs Tordera i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual literalment diu: 
 

“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL CONSORCI BESÒS TORDERA RELATIU AL 
SERVEI DE MANTENIMENT DELS PUNTS DE DESCÀRREGA DEL SISTEMA UNITARI 
(DSU), NETEJA DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS, PER A LA INCORPORACIÓ DE 
NOUS SERVEIS A LA DELEGACIÓ. 
 
Granollers 
 
REUNITS: 
 



 
D'una part, el Sr. alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni (en endavant també 
l’Ajuntament), assistit pel secretari de l'Ajuntament. 
 
I d'una altra part, el president del Consorci Besòs Tordera (en endavant també el 
Consorci), assistit pel secretari del Consorci. 
 
INTERVENEN: 
 
El Sr. en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Celoni 
(en endavant l’Ajuntament). 
 
El Sr. en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera (en endavant CBT), en 
exercici de les facultats que li assignen els Estatus del CBT i l’acord de Junta general de 
data 24 d’Octubre de 2019. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l’Ajuntament en data 22 de maig de 2019 va signar un conveni de cooperació 
interadministrativa amb el CBT per a la realització del servei de manteniment dels punts de 
descàrrega del sistema unitari (DSU), neteja de les estacions de bombament d’aigües 
residuals i manteniment dels equips electromecànics del Municipi de Sant Celoni, i fruit de 
l’experiència del mateix s’ha han posat de manifest la necessitat de procedir a una sèrie 
d’actuacions en la xarxa de clavegueram, per a la seva millora i conservació.  
 
II.- Que les Modificacions de la delegació i dels treballs complementaris, s’estableix la 
necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i aprovades pel Ple de l’Ajuntament. 
 
III.- Que fruït de l'experiència acumulada després de mig any de prestació del servei de 
manteniment del clavegueram municipal, dóna peu a: 
 
P A C T E S 
 
Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA 
 
És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir modificacions i incorporacions al conveni  
de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci Besòs 
Tordera per a la Gestió del servei de clavegueram. 
 
Segon.-  Modificar el punt SEGON. AMBITS DELS TREBALLS en relació al pla de 
gestió del servei i els serveis que es relacionen: 
 
I. Descripció de la xarxa de clavegueram 
II. Programa de conservació i manteniment 

1. Manteniment DSU’s 
2. Neteja EBAR’s 
3. Manteniment equips electromecànics 

 
Modificant el punt I Descripció de la xarxa de clavegueram, i el punt  II Programa de 
conservació i manteniment, restant: 
 
I. Descripció de la xarxa de clavegueram 
II. Programa de conservació i manteniment 
 

A. Treballs de camp 
1. Inspecció prèvia estat de la xarxa 
2. Neteja preventiva xarxa 
3. Neteja preventiva embornals i reixes 



 
4. Neteges correctives 
5. Manteniment DSU’s 
6. Neteja EBAR’s 
7. Manteniment equips electromecànics 
8. Inspeccions amb càmera de CTTV 
9. Diagnosi d’incidències 
 

B. Oficina Tècnica 
1. Redacció d’informes d’inspeccions amb càmera de CTTV 
2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram 
3. Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques 
4. Redacció d’informes del servei 
5. Redacció memòries valorades 

 
Amb el següent redactat: 
 

I. Descripció de la xarxa de clavegueram 
 
La xarxa de clavegueram municipal de Sant Celoni disposa d’un entramat de canonades i pous 
que canalitzen els cabals d’aigües residuals i pluvials generats al sistema de sanejament Sant 
Celoni. 
 
La xarxa de clavegueram és majoritàriament de tipus unitari, transportant en una mateixa 
canonada aigües residuals i pluvials, per la qual cosa disposa de sobreeixidors que permeten el 
desguàs de les aigües, cap als torrents i rius en episodis de pluja. 
 
La xarxa de clavegueram de Sant Celoni compta actualment amb un total aproximat de 65.000 
m de conduccions amb les següents característiques: 
 

- Longitud de xarxa (km) = 65 km  
- Nº de pous de registre = 1.373 ut 
- Nº d’embornals i Metres de reixes = 2.000 ut 
- 8 Estacions de bombament d’aigües pluvials 
- 5 Punts de descàrrega al medi, sobreeixidors. 

 
8 EBAR’s: 

- Bombament de residuals de l’IES BaixMontseny 
- Bombament de residuals del CEIPPallerola 
- Bombament de residuals del Soterrani Escola Adults Sax Sala 
- Bombament de pluvials Pati Escola Adults SaxSala 
- Bombament residuals del Centre ExpressióAteneu 
- Bombament de residuals del C/Major de LaBatllòria 
- Bombament de pluvials Unió Batllorienca de LaBatllòria 
- Bombament de pluvials Unió Batllorienca ascensor de LaBatllòria 

 
5 Punts de sobreeiximent: 

- ID_DER-2_Pertegàs (de pou 84, Av. Catalunya) 
- ID_DER-3_Pertegàs (de pou 156, C. Jaume I) 
- ID_DER-8_La Tordera (de pou 292, Molí de Les Planes) 
- ID_DER-14_La Tordera (de pou 748, Pont Trencat) 
- ID_DER-16_Pertegàs (EBAR Institut) 

 
II. Programa de conservació i manteniment 

 
A. Treballs de camp 



 
 

1. Inspecció prèvia estat de la xarxa  
 

Prèviament a la neteja, i amb l’objectiu de determinar l’estat de brutícia de la xarxa, es 
realitzaran inspeccions visuals mitjançant els pous de registre del nivell de sediments 
acumulats en els pous i en els trams. La informació extreta graduarà l’estat per a la posterior 
priorització de les neteges. Aquesta informació es prendrà mitjançant dispositius digitals i 
quedaran registrats en format GIS per al seu posterior tractament. Amb la informació recollida 
es realitzaran les planificacions  anuals de les neteges preventives i excepcionalment 
correctives de pous i trams a realitzar, prioritzant aquelles parts de la xarxa que es trobin en 
pitjor estat de brutícia. 
 
L’objectiu es revisar el 100% de la xarxa i es preveu inspeccionar, en promig, uns 1.168 pous 
de registre cada any,  s’assoleix aproximadament el 85% de la xarxa ja que l’experiència 
demostra que l’altre 15% no és accessible al moment de la inspecció, per impediments aliens a 
les parts. 
 
L’equip d’inspecció d’estat de la xarxa està format per un operari i una furgoneta, amb utilització 
de la càmera de CTTV de perxa, en casos de dubte. 
 
Es programa una dedicació de 0 jornades anuals de l’equip format per operari + furgoneta + 
CTTV perxa per a la inspecció de la xarxa. 
 

2. Neteja preventiva de la xarxa  
 
A partir de la informació obtinguda de la inspecció prèvia de l’estat de la xarxa es planifica i 
temporalitza la neteja preventiva anual. 
 
La neteja de la xarxa es realitzarà mitjançant un equip format per dos operaris i un camió mixt 
impulsor – aspirador que extraurà els residus acumulats en els pous i les canonades.  
 
L’equip disposarà d’un dispositiu digital on introduirà la informació de la neteja realitzada i 
qualsevol altra informació relativa a la xarxa, com possibles trencaments i anomalies diverses. 
 
La xarxa de clavegueram està composada per 1.373 pous de registre i 65 km de canonades. 
 
Es preveu netejar els trams de clavegueram que en la inspecció anual de l’estat de la xarxa es 
cataloguin dins del elevat “estat de brutícia”, el que, segons l’experiència adquirida, pot 
representar la meitat dels trams bruts. 
 
Es programa una dedicació de 0 jornades anuals de camió mixt, essent les jornades de 8 hores 
i incloent en aquestes tots els treballs, amb el benentès que en el decurs del conveni i en funció 
de les necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins l’últim trimestre mobilitzar jornades 
de treball d’una a altra anualitat o entre activitats que es desenvolupen amb els mateixos 
medis. 
 

3. Neteja preventiva embornals i reixes  
 
Es realitzarà una neteja anual de tots els elements de captació, embornals i reixes. La neteja 
consistirà en l’extracció dels residus acumulats en aquests elements i la comprovació del bon 
funcionament de l’escomesa de connexió a les canonades. Aquestes neteges es realitzen per 
tal d’evitar la seva obstrucció i la seva ineficiència, i també amb l’objectiu d’evitar que aquests 
residus acabin arribant a les canonades, on és més difícil la seva extracció. 
 
La xarxa de clavegueram està composada per 2.000 embornals i metres de reixa. 
 



 
Per a la neteja de tots els elements de captació, embornals i reixes es programa una dedicació 
de 0 jornades anuals de camió mixt, essent les jornades de 8 hores i incloent en aquestes tots 
els treballs. 
 

4. Neteges correctives 
 

El manteniment de la xarxa requereix d’intervencions no programades motivades per 
embussos, queixes, instal·lacions municipals o suport a altres actuacions de l’Ajuntament o del 
servei. Per a atendre aquestes incidències el servei disposarà d’un equip format per dos 
operaris i un camió mixt impulsor – aspirador. Les peticions es podran comunicar al prestador 
del servei mitjançant correu electrònic o, en cas d’urgències, a un telèfon de recepció de 
trucades amb disponibilitat les 24 h del dia. 
Es programa la intervenció del camió mixt unes 8 jornades anuals per a resoldre les incidències 
que poguessin sorgir, amb el benentès que en el decurs del conveni i en funció de les 
necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins l’últim trimestre mobilitzar jornades de 
treball d’una a altra anualitat o entre activitats que es desenvolupen amb els mateixos medis. 
 

5. Manteniment DSU’s 
 

La xarxa de clavegueram de Sant Celoni disposa de 5 sortides d’aigües al medi. 
 
Es realitzaran revisions de neteges periòdiques de la instal·lació a fi d’evitar acumulacions de 
sediments que poguessin afectar el seu correcte funcionament.  
 
Es programa la intervenció de inspector-revisor unes 8 jornades anuals per a resoldre les 
incidències que poguessin sorgir. Queden exclosos del servei el manteniment i reparació  dels 
equips electromecànics d’aquest, en cas que hi hagi. 
 

6. Neteja EBAR’s 
 

La xarxa de clavegueram de Sant Celoni disposa de 8 estacions de bombament d’aigües de 
pluja i residuals situades en:  
 

- Bombament de residuals de l’IES Baix Montseny 
- Bombament de residuals del CEIP Pallerola 
- Bombament de residuals del Soterrani Escola Adults Sax Sala 
- Bombament de pluvials Pati Escola Adults Sax Sala 
- Bombament residuals del Centre Expressió Ateneu 
- Bombament de residuals del C/Major de La Batllòria 
- Bombament de pluvials Unió Batllorienca de La Batllòria 
- Bombament de pluvials Unió Batllorienca ascensor de La Batllòria 

 
Es realitzaran neteges periòdiques de la instal·lació amb camió mixt a fi d’evitar acumulacions 
de sediments que poguessin afectar el seu correcte funcionament, aquestes neteges es 
coordinaran amb els treballs de manteniment electromecànic per tal d’optimitzar ambdues 
tasques. 
 

7. Manteniment equips electromecànics 
 

Les estacions de bombament disposen d’equips electromecànics que permeten l’elevació de 
les aigües residuals o de pluja a cotes més elevades, a partir de les quals és possible la seva 
connexió a la xarxa de clavegueram per gravetat. Aquests equips tenen característiques 
adients per al contacte amb l’aigua residual, però també requereixen un manteniment periòdic 
que eviti l’acumulació de restes en el seu interior, el desgast de les peces i possibles avaries 
que aturin el funcionament del sistema. 
 



 
Es preveu en aquest pla de gestió el manteniment dels equips electromecànics presents en la 
estació de bombament. 
 
El servei de manteniment realitzarà tasques d’inspecció, revisió i manteniment periòdiques dels 
equips electromecànics per tal prevenir avaries, d’acord amb el programa preestablert. 
 
A dia d’avui no es té coneixement d’altres equips electromecànics relacionats amb la xarxa 
municipal de clavegueram, en el cas que la xarxa de clavegueram n’incorporés alguna caldria 
realitzar un pla de manteniment per a la instal·lació, calcular el cost d’aquest manteniment i 
incorporar-lo al servei. 
 

8. Inspeccions amb càmera de CTTV 
 

Les inspeccions amb càmera de CTTV permeten el reconeixement precís de l’estat de les 
canonades, la ubicació exacte de les possibles incidències i donen suport en l’anàlisi de les 
causes. 
 
Aquestes inspeccions també seran necessàries per al control de la idoneïtat de les noves obres 
realitzades, tant per part del prestador del servei com de tercers. En el cas de noves xarxes 
realitzades per tercers aquests hauran d’assumir el cost de les inspeccions necessàries. 
 
En el transcurs del servei es produeixen incidències que requereixen l’ús d’aquesta eina, per 
tant el servei es dotarà de 6 jornades de càmera. 
 

9. Diagnosi d’incidències 
 

En el transcurs del servei es produeixen requeriments derivats de queixes o sol·licituds 
d’informació que requereixen una inspecció visual prèvia per a discriminar: la propietat de la 
xarxa afectada, el tipus de problema, el tipus d’equip idoni per a la seva solució i la 
comunicació immediata a les persones interessades o afectades. En les seves intervencions 
l’encarregat recollirà tota la informació necessària per a la redacció dels corresponents 
informes, si és necessari, i coordinarà els treballs derivats de la inspecció. 
 
Per a la realització d’aquestes inspeccions el servei es dotarà de la figura de l’encarregat, que 
serà una persona amb experiència en el funcionament de les xarxes de clavegueram i en l’ús 
dels equips habitualment emprats. Aquesta persona disposarà d’un vehicle per als 
desplaçaments equipat amb les eines adequades. Es programa una dedicació de 4 jornades 
anuals. 
 

B. Oficina tècnica 
 

1. Redacció d’informes d’inspeccions amb càmera de CTTV 
 

Les inspeccions amb càmera de CTTV que es realitzen en el transcurs del servei requereixen 
la intervenció d’un tècnic que dirigeixi les labors d’inspecció per assegurar el compliment dels 
objectius fixats. Posteriorment a la inspecció els enregistraments han de ser revisats per a la 
extracció de la informació necessària i, d’aquesta manera, redactar els informes corresponents 
que resumeixin els objectius de la inspecció, els resultats obtinguts, la interpretació d’aquests 
resultats i la proposta d’accions a dur a terme en conseqüència. 
Es programa, doncs, la dotació de 3 jornades anuals d’un tècnic per a la direcció tècnica i la 
redacció dels informes resultants de les inspeccions amb càmera de CTTV. 
 

2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram 
 

Sant Celoni disposa d’una cartografia de la xarxa de clavegueram, en la qual s’ha realitzat 
diverses modificacions. Tot i així hi ha parts de la xarxa no registrades, altres que pateixen 
modificacions i també s’incorporen noves xarxes que cal registrar adequadament en la 



 
cartografia per mantenir-la actualitzada i útil. En el transcurs de les neteges i les inspeccions 
també s’observen errors o canvis no registrats que cal corregir convenientment. 
 
El servei disposarà de les persones i els equips adients per grafiar aquests canvis en format 
GIS de forma contínua. El servei també es dotarà d’eines de consulta de la cartografia a través 
d’una pàgina web disponible per al gestor del servei i les persones de l’Ajuntament. 
 
Es programa la intervenció de 1 jornada en total entre un topògraf i un delineant. 
 
Es dedicarà una (1)  jornada de la dotació prevista en cada anualitat per passar  la informació 
d’actualització de cartografia a suport físic (CD o similar) en format CAD que s’entregarà a 
l’Ajuntament. 
 
S’entén  aquesta actualització, com el tractament i introducció de la informació obtinguda tant 
en el servei, com la que pogués facilitar el propi Ajuntament, amb la finalitat de mantenir una 
actualització de la cartografia a raó de la dotació prevista. 
 

3. Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques  
 

Des de l’any 2002 Sant Celoni disposa del Pla Director de les capacitats hidràuliques de la 
xarxa de clavegueram municipal, i posteriorment actualitzat en l’any 2015. Aquest document ha 
estat d’utilitat per a la planificació de la xarxa i la proposta d’execució d’obres que han permès 
millorar la capacitat de resposta de la xarxa davant episodis de pluja. 
 
Al mateix temps que les modificacions en la xarxa en recullen en la cartografia cal tornar a 
simular matemàticament el funcionament de la xarxa tenint en compte aquestes modificacions, 
d’aquesta manera es disposarà d’informació actualitzada referent a les mancances de la xarxa i 
les obres pendents de realitzar per a solucionar problemes de capacitat hidràulica. Es 
programa la intervenció de 0 jornades en total entre un topògraf i un delineant. 
 

4. Redacció d’informes del servei  
 

El prestador del servei disposarà de persones i equips necessaris per a la elaboració 
d’informes relatius a l’evolució del servei i de les possibles incidències que es puguin produir. 
Els informes descriuran els problemes plantejats, la descripció de la xarxa de la zona afectada, 
una descripció de les actuacions realitzades, l’anàlisi de les causes i la proposta de solucions. 
 
Es programa una dedicació de 1 jornada de treball d’un tècnic titulat en la redacció d’informes. 
 

5. Redacció memòries valorades 
 

El prestador del servei disposarà de les persones i equips necessaris per a la redacció 
d’estudis, memòries valorades i projectes que es considerin necessaris o d’interès per al servei. 
 
Els estudis analitzaran aspectes de tipus general o problemàtiques que requereixen un estudi 
en profunditat sense haver-se de convertir posteriorment en una obra. 
 
Les memòries valorades correspondran a la concreció de possibles obres a realitzar per a 
disposar d’una avaluació aproximada necessària per a la presa de decisions. 
 
El servei realitzarà els estudis i memòries valorades amb una dedicació programada de 2  
jornades de treball repartides entre un titulat, un delineant i un topògraf. 
 
Quan el servei requereixi la redacció d’un projecte constructiu es realitzarà prèviament un 
càlcul del preu de redacció, en cas de dur-se a terme l’obra per part del prestador del servei, 
quedarà inclòs dins del cost d’execució de l’obra. En cas contrari l’Ajuntament abonarà a part la 



 
redacció del projecte. En cas que el projecte contempli obra nova el cost serà repercutit 
directament al sol·licitant. 
 
S'exclouen d'aquest Servei la neteja i conservació de les connexions i desguassos particulars, 
fins i tot aquells trams situats a la via pública, que aniran a càrrec dels propietaris. 

 
Tercer.-  Es modifica el punt  TERCER - COST DEL SERVEI en els següents termes: 
 
Servei Municipal de clavegueram de Sant Celoni : 
 
On consta en l’Annex del conveni: 
 

SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANT CELONI
DOCUMENT DE TREBALL: PROPOSTA SERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAM

SERVEI ANUAL

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA

TREBALLS DE CAMP Preu unitari  Total Preu 

Manteniment DSU's 5 Jornades 327,72 1.638,62 EUR/any
Manteniment EBAR's 8 Ut 906,58 7.252,61 EUR/any
Manteniment equips electromecànics 8 Ut 1.350,64 10.805,08 EUR/any

SUBTOTAL  19.696,30 EUR/any

COST ANUAL SERVEI 19.696,30 EUR/any

Unitats pressupostades

 
 
 
Quedant definitivament l’Annex del conveni per : 



 
SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE SANT CELONI
DOCUMENT DE TREBALL: PROPOSTA SERVEI MANTENIMENT CLAVEGUERAM 

SERVEI ANUAL

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA

TREBALLS DE CAMP Preu unitari  Total Preu 

Inspecció prèvia estat xarxa 0 Jornades 327,72 0,00 EUR/any
Neteja xarxa 0 Jornades 774,97 0,00 EUR/any
Neteja embornals i reixes (1 a l'any) 0 Jornades 774,97 0,00 EUR/any
Neteges correctives 8 Jornades 774,97 6.199,78 EUR/any
Manteniment DSU's 8 Jornades 327,72 2.621,78 EUR/any
Neteges EBAR's 8 Jornades 774,97 6.199,78 EUR/any
Manteniment equips electromecànics 8 Ut 1.576,52 12.612,16 EUR/any
Inspeccions CTTV 6 Jornades 547,20 3.283,17 EUR/any
Diagnosi incidències 4 Jornades 341,23 1.364,92 EUR/any

SUBTOTAL  B.I. 32.281,59 EUR/any

OFICINA TÈCNICA Preu unitari  Total Preu 

Redacció Informes CTTV 3 Jornades 551,79 1.655,38 EUR/any
Actualització cartografia 1 Jornades 487,36 487,36 EUR/any
Actualització Pla director Hidráulic 0 Jornades 319,23 0,00 EUR/any
Redacció Informes del servei 1 Jornades 395,63 395,63 EUR/any
Redacció Memòries valorades 2 Jornades 1.039,15 2.078,30 EUR/any

SUBTOTAL  B.I. 4.616,66 EUR/any

COST ANUAL SERVEI 36.898,25 EUR/any

Unitats pressupostades

Unitats pressupostades

 
 
Essent el preu total del servei per anualitat desprès de la modificació de 36.898,25 € enlloc 
de 19.696,30€ 
 
Quart.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present 
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que 
l’han signat, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del contenciós 
administratiu. 
 
I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts 
convenients signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que 
s’indiquen.” 

 
Segon. Autoritzar i disposar al Consorci Besos Tordera amb CIF P5800014B la despesa 
plurianual  de 36.898,25 €  IVA inclòs pels anys 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 segons es 
detalla: 
 
 
 
 
 



 
AD 2020 AD 2021 AD 2022 AD 2023 AD 2024 
gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-
desembre 

 
36.898,25 

 
36.898,25 

 
36.898,25 

 
36.898,25 

 
36.898,25 

 
A l’aplicació pressupostària 05.160B0.22799: 
 

Classificació Definició 
Orgànica  05 Espai Públic 

Programa 160B0 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS_Benestar 
comunitari_Clavegueram/DEPURADORA 

Econòmica 22799 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 
SERVEIS_Material, subministraments i altres_Altres 
treballs realitzats per altres empreses i professionals 

 
Tercer. Anul·lar (AD/) l’autorització i disposició de l’operació AD 220199000019 relativa a la 
despesa futura dels anys 2020, 2021, 2022 i 2024 (Gener 2024 a Abril 2024) que es va aprovar 
a la resolució de data 10.05.2019 relativa a l ‘Autorització i disposició de la despesa envers el 
conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el CONSORCI 
BESÒS TORDERA amb CIF P5800014B, segons es detalla: 

 
AD/ 2020 AD/ 2021 AD/ 2022 AD/ 2023 AD/ 2024 
gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-
desembre 

gener-abril 

 
19.696,30 

 
19.696,30 

 
19.696,30 

 
19.696,30 

 
6.565,43 

 
en l’aplicació 05.160B0.22799_Altres treballs realitzats per empreses o professionals. 
 
Amb la signatura del present addenda de conveni queden modificades les condicions del 
conveni envers a l’inici de la seva vigència i s’han d’anul·lar les quantitats aprovades per 
resolució de 10.05.2019 per resultar incrementades motiu pel qual s’ha de fer una nova 
autorització i disposició de l’operació pel total de 36.898,25 € plurianual tal com s’indica a 
l’acord anterior. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Consorci Besòs Tordera amb la corresponent instrucció 
dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
Sisè. Un cop signada la primera addenda al conveni, publicar-la 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). 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT (EXP 2015.05 D02) DE L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP 2015.05), ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU, VIGENT DE 
01.01.2020 A 31.12.2020. 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per 
una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà 
prorrogar excepcionalment per nou mesos més, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 

Preus terme d’energia:  
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
Baixa 
tensió: Tarifa/període Preu 

€/MWh 
Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot BT15 3.0AP3 72,623 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02). 
 
Preus del terme de potència: 
 
Baixa 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   
2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   
2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   



 
Baixa 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.1 DHS 44,444710   
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a favor d'Endesa 
Energia SAU amb CIF A81948077, empresa adjudicatària del contracte derivat de l'Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica,  que s'hauria d’imputar amb càrrec a la classificació 
econòmica 22100 ENERGIA ELÈCTRICA del pressupost de la Corporació per a 2020, en base 
al detall següent: 

a) Import total previst: 596.398,90 euros 

 
b) Desglossament previst per partides:  



 

 
 
Tercer.- Acordar amb ENDESA ENERGIA, SAU la bonificació mínima de l’1,5 % en el terme 
d’energia contemplat a la factura, IVA exclòs, o aquella altra superior que tingui establerta en 
les seves pràctiques comercials, per pagament anticipat mitjançant el sistema de domiciliació 
bancària, d’acord amb allò previst a la clàusula 22 del PCAP que regula el procediment derivat 
de l'Acord marc (Exp. 2015.05 D2), i a la clàusula 45 del PCAP que regula el l'Acord marc (Exp. 
2015.05). 



 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-
10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
17. APROVACIÓ DELS  PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ A L’ATENEU 2020 -  
1R SEMESTRE. 
 
1. L’Ajuntament de Sant Celoni promou, al llarg de l’any, una programació cultural estable amb 

la voluntat de contribuir a la realització personal, de cohesió social, de participació ciutadana 
i de democratització.  

 
• Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i 

creativitat, ciutadania, identitat i capacitat crítica. 
 

• Com a element de cohesió social, la cultura posa en contacte col·lectius del mateix 
municipi amb orígens diversos i actua com a font d’arrelament nacional, amb la 
llengua catalana com a vehicle lingüístic. 
 

• Com a element de dinamització ciutadana, la cultura pot potenciar la participació a 
partir de la corresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions 
compartides. 
 

• Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom hi 
ha de poder tenir accés.     

 
Per tal d’aconseguir els reptes indicats, any rere any, es plantegen algunes estratègies per 
arribar a nous públics i ampliar l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, en la 
programació cultural A l’Ateneu 2020 – 1r semestre es planteja continuar: 
 
- Aplegant la programació cultural del primer semestre de 2020 en un únic programa a fi 

de “vendre” un projecte cultural global. Com s’ha fet darrerament, la proposta 
d’enguany inclourà la programació professional, la creació local, la programació 
familiar, els GPS (programació conjunta amb el Teatre Auditori de Granollers, 
Cardedeu i Llinars del Vallès), entre d’altres. 

- Promovent la difusió de la programació cultural des de les diferents xarxes socials 
(Facebook específic per la programació, butlletins electrònics, pàgina web de 
l’Ajuntament, Punt 7 ràdio, etc.) 

- Mira d’arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents 
agents, com la comissió jove. 

 
Per tot el què s’ha exposat, des de l’Àrea de Cultura es proposa l’aprovació dels preus públics 
de les entrades d’aquesta programació dels següents imports: 
 

Espectacle 
 

Data A B C D 
 
F 

30 ELEFANTS SOTA UN 
PARAIGUA Familiar Diumenge, 2 de febrer 6 €  4 €  

 

ROGER MAS Estable Dissabte, 8 de febrer 12 € 10 € 
 

8 €  6 € 

BONA GENT Estable Dissabte, 15 de febrer 20 € 18 €   15 € 10 € 

SUIT TOC NÚM 6 GPS Divendres, 28 de febrer 12 € 10 €  8 € 6 € 

PLASH TIK BOOM Familiar Diumenge, 1 de març 6 € 
 

4 € 6 €  



 

PETER SHUB Estable Dissabte, 21 de març 12 € 10 €  8 €  
 
6 € 

ELS BRUGAROL Estable Dissabte, 28 de març 14 € 12 €  10 € 
 
7 € 

ALÍCIA AL PAÍS DE LES 
MERVAVELLES Familiar Dissabte, 4 d’abril 12 € 10 € 8 €  

 

FORMACIÓ ESMUC Estable Dissabte, 9 de maig 12 € 10 €  8 €  
 
6 € 

 
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 
 

• “A” és preu públic d’entrada general 
• “B” és preu públic d’entrada amb carnet de biblioteca 
• “C” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “D” és preu públic d’entrades per majors de 65  
• “F” és preu públic d’entrades “butaca jove”, per a menors de 30 anys 

 
La programació estable del Teatre és el principal esdeveniment cultural d’aquest equipament al 
poble, i la prestació d’aquest servei, programa i difusió dels espectacles, té unes raons socials i 
culturals d’interès públic. Tot i que, segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades es 
preveuen deficitaris, aquesta programació és una activitat on, entre d’altres, els principals objectius 
són els esmentats al principi d’aquest informe, la realització personal, la cohesió social, la 
dinamització ciutadana i la democratització de la cultura com a transmissora de valors,  i per tot 
això es considera d’especial interès general, social i de servei públic per aquest Ajuntament.  
 
Així mateix, tot i que els preus que es proposen no cobreixen les despeses, no hi ha un dèficit 
addicional en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es troben 
previstes en les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a l’estudi econòmic adjunt.  
 
2. Consta a l’expedient informe de la Directora de l’Àrea de Cultura de data 3 de desembre 
de 2019 i la diligència favorable de la interventora municipal de data 10 de desembre de 2019. 
 
 Fonaments de dret 
 
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el mateix 
article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas competències 
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes en una sèrie de 
matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I la Llei 2/1993, de 5 
de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural 
estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i 
tradicional catalana. 
 
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden establir 
preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, sempre que 
es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o 
realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de l’Ordenança General 
reguladora dels preus públics. 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per la 
Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics haurà d’anar 
acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels preus que es 
proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats 



 
derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que 
s’hagin pres com a referència. 
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon al 
Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 11 de juliol 
de 2019, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de preus 
públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea de Cultura i Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA:   
 
1. Aprovar els preus públics per a la programació estable a l’Ateneu 2020 del 1r semestre que 
s’indiquen: 
 

Espectacle 
 

Data A B C D 
 
F 

30 ELEFANTS SOTA UN 
PARAIGUA Familiar Diumenge, 2 de febrer  6 € 4 €  

 

ROGER MAS Estable Dissabte, 8 de febrer 12 € 10 € 
 

8 €  6 € 

BONA GENT Estable Dissabte, 15 de febrer 20 € 18 €   15 € 
10 
€ 

SUIT TOC NÚM 6 GPS Divendres, 28 de febrer 12 € 10 €  8 € 6 € 

PLASH TIK BOOM Familiar Diumenge, 1 de març  6 € 4 € 6 €  

PETER SHUB Estable Dissabte, 21 de març 12 € 10 €  8 €  6 € 

ELS BRUGAROL Estable Dissabte, 28 de març 14 € 12 €  10 € 7 € 

ALÍCIA AL PAÍS DE LES 
MERVAVELLES Familiar Dissabte, 4 d’abril 12 € 10 € 8 €  

 

FORMACIÓ ESMUC Estable Dissabte, 9 de maig 12 € 10 €  8 €  6  

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