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

GOVERN LOCAL DEL DIA 1 D’AGOST 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.: JGL2019/12 
Caràcter: ordinària 
Data:  1 d'agost de 2019 
Inici: 09:30 
Fi: 09:54  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez  Junts x Cat  
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM   
   Anaïs Medina Terradas  Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall  Junts x Cat 
   Josep Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado Junts x Cat 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 18.07.2019. 
 
TEMES SOTMESOS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DE 
L’ALCALDIA 

 
2. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres del projecte per a la 

reforma parcial del mercat municipal de Sant Celoni, fase 1. 
 

3. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres del projecte de millora 
de l’itinerari Ruta de la Tordera, fase 2. 
 

4. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres del projecte de millora 
de l’itinerari Ruta de la Tordera, fase 3. 
 

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta 
Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a la subvenció 
d’activitats durant el 2019. 

 
6. 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 
ubicació de l’aula integral de suport (AIS) en un edifici de titularitat municipal per als 
cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023. 
 

7. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la realització de cursos de formació en 



idiomes estrangers al Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny – Sax Sala. 
 

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 18.07.2019. 
  

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

2. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES 
DEL PROJECTE PER A LA REFORMA PARCIAL DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT 
CELONI, FASE 1. 

 
1- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres del projecte per a la reforma 
parcial del mercat municipal de Sant Celoni, fase 1, presentat pel contractista de les obres, 
l’empresa Serveis Integrals 360 Plus SL. 
 
2- Notificar aquests acords a Serveis Integrals 360 Plus SL, al senyor i a la senyora. 
 
3. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES  DEL 
PROJECTE DE MILLORA DE L’ITINERARI RUTA DE LA TORDERA, FASE 2. 
 
1- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres del projecte de millora de 
l’itinerari Ruta de la Tordera, fase 2, presentat pel contractista de les obres, l’empresa Proseñal 
SLU. 
 
2- Notificar aquest acord a Proseñal, SLU. 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE MILLORA DE L’ITINERARI RUTA DE LA TORDERA, FASE 3. 
 
1- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres del projecte de millora de 
l’itinerari Ruta de la Tordera, fase 3, presentat pel contractista de les obres, l’empresa 
Construccions Deumal, SA. 
 
2- Notificar aquest acord a Construccions Deumal, SA. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA JUNTA PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER, PER A LA SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DURANT EL 2019. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial de 
Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer per a la realització d’activitats d’interès 
social i comunitari, durant l’any 2019, segons el literal següent: 

 
“Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per a la subvenció d’activitats durant el 2019. 
 
Sant Celoni, a XXXXX de 2019 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lustríssim senyor alcalde de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè 
actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant l’Ajuntament),  amb NIF 



número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1, -08470 Sant Celoni, en nom i 
representació de dita corporació, assistit del secretari municipal. 
 
D’altra part el Sr. major d’edat, amb DNI, en nom i representació, en la seva qualitat de 
President, de la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (en 
endavant Aecc), amb domicili a Travessera de les Corts, 268 08014 Barcelona i CIF G-
28197564; fou nomenat pel referit càrrec en virtut de l’acord adoptat pel Consell Executiu de 
l’Aecc en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2018 i actua per les facultats que li són 
conferides en els Estatuts que regulen l’organització i funcionament de l’Aecc, i que foren 
aprovats per acord de l’Assemblea General celebrada el 23 de gener de 2018. I la Sra. major 
d’edat, amb domicili a Sant Celoni, que actua en interès de l’entitat Aecc, en qualitat de 
presidenta de la Junta Local a Sant Celoni de dita associació segons afirma, i 
 
EXPOSEN: 
 
Primer. Que la cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve 
regulada amb caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament 
autonòmic els articles 108 a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Segon. L’Aecc realitza una tasca important a la nostra vila de sensibilització i atenció als 
malalts de càncer i llurs famílies. L’Aecc ha col·laborat des de fa anys amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni en l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les  seves activitats en benefici de la població. D’acord 
amb la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions 
en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió 
directa es formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la 
subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.  
 
La base d’execució 25.1 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions i ajuts de concessió directa i indica que s’han d’imputar a la 
corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de 
subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot 
atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 
 
Quart. Al Pla estratègic de subvencions del pressupost per l'exercici 2019 aprovat al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió extraordinària del 24 de gener de 2019 va acordar 
atorgar a Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer una 
subvenció nominativa de 1.200,00 €, per destinar a projectes comunitaris solidaris durant l’any 
2019.  
 
Cinquè. Tal com disposa la normativa, consten a l’expedient les certificacions de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social, conforme la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, han estat 
degudament justificades. 
 
PACTEN: 
 
Primer.Objecte del conveni 



 
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en els projectes desenvolupats per l’Associació Espanyola Contra el Càncer a través de 
la Junta Provincial de Barcelona de Sant Celoni (Aecc). 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni atorga a l’aecc, un ajut de 1.200,00€, a l’aplicació 04 311F0, 
48903, del pressupost municipal, per destinar als projectes desenvolupats durant l'any 2019: 
 
- Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot 
malalt i/o familiar que ho necessiti. 
- Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
- Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del 
càncer en totes les seves modalitats possibles conegudes. 
- Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer les 
necessitats dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació. 
- Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats 
amb el càncer i la salut. 
 
Així mateix l’Ajuntament donarà suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats 
que realitza mitjançant el butlletí l’Informatiu, web i ràdio municipals. 
 
Tercer. Obligacions de l’Aecc 
 
-Desenvolupament dels projectes objectes del conveni. 
-Reintegrament total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als articles 36 i 37 
de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de subvencions. 
-Assistència a reunions amb els responsables tècnics de l'àmbit de Comunitat per  tal de fer 
una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un 
protocol de funcionament. 
 
Quart.Condicions 
 
• La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou, 
AECC podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures i 
documentació salarial,  realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2019 fins a 
la finalització de la durada del conveni. 
 
• S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/ària.  
 
• El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el primer 75% una vegada 
signat el present conveni; el 25% restant, quan l’entitat presenti –dins els terminis establerts- la 
documentació corresponent a la justificació preceptiva. 
 
• L’Aecc haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el dia 28 de febrer 
de 2020.  
 
• L’Aecc s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, en 
especial per que fa als següents aspectes: 
 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 



Intervenció general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció atorgada. 
 
- Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament 
justificada, la memòria dels projectes i els annexes corresponents. És imprescindible acreditar 
la despesa presentant factures originals o còpies compulsades. No seran admesos tiquets, ni 
rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o jurídiques on els membres de la Junta de 
l’Entitat actuïn com a administradors o propietaris. La documentació presentada serà informada 
per l’Àrea de Serveis a les Persones- Àmbit de Comunitat, com a requisit necessari per 
acreditar la validesa de la mateixa com a justificant de la subvenció estipulada. 
 
- D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 
2019, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2019 d’una subvenció de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2018 
amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan 
competent. Sense aquesta certificació, en la qual han de figurar totes les despeses i ingressos 
obtinguts per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per 
a l’any 2019. 
 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període no 
inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 
- Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en 
tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, emprant model 
normalitzat que es facilitarà, o bé amb la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Celoni” i el logotip de l’Ajuntament. 
 
- Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en 
base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi declarat 
amb la sol·licitud. 
 
• Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, 
així com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2019. 
 
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni 
 
Dins el tercer trimestre de 2019 es reuniran persones responsables de la Junta Local de 
l’entitat amb responsables o tècnics de l’àrea de Serveis a les persones, àmbit de Comunitat 
per tal de fer una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. 
 
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions 
 
L’Aecchaurà de reintegrar, total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als 
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal 
de subvencions. 
 
Setè. Òrgan de Govern que autoritza el conveni 
 
El present conveni ha estat aprovat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, per Junta de 
Govern Local. 
 
 



Vuitè.Durada del conveni 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2019, 
sens perjudici de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a 
la condició 1a, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures, 
realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2019 fins a la finalització de la 
durada del conveni. 
 
Novè. Règim de modificació del conveni. 
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Desè. Causes i formes d’extinció, prèvies al termini establert 
 
 El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els 
supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i 
un cop s’hagi actuat conforme es detalla tot seguit. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que 
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
sense perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
i,  l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
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. Atorgar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb 
NIF G28197564 la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2019, per un total 
1.200,00 €. 
 
3. Autoritzar i disposar un total de 1.200,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 311F0 48903 (transferències corrents a famílies i entitats sense 
afany de lucre), del pressupost municipal 2019, en el benentès de fiscalització favorable per la 
Intervenció o en l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 
4. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a la Junta Provincial de 
Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per la quantitat de 900 € corresponents 
al 75% del total de 1.200 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del 



conveni i el 25% restant, quan presenti -dins els terminis establerts- la documentació 
justificativa preceptiva. 
 
3. Notificar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, els 

acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
6. 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 UBICACIÓ DE L’AULA INTEGRAL DE 
SUPORT (AIS) EN UN EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL PER ALS CURSOS 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023. 

 
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 la ubicació de l’aula 
integral de suport (AIS) en un edifici de titularitat municipal pels cursos 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022 i 2022-2023, el qual literalment diu:  
 
“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 UBICACIÓ DE L’AULA INTEGRAL DE SUPORT (AIS) EN UN 
EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. acalde de l’Ajuntament de Sant Celoni en virtut del seu nomenament a la 
sessió plenària del dia 13 de juny de 2015 i en virtut de les facultats que li són reconegudes a 
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
D’altra part, el Sr. director general de Centres Públics del Departament d’Educació, nomenat 
mitjançant el decret 73/2018 de 7 de juny, publicat al DOGC número. 7639 d’11 de juny de 
2018, i actuant en virtut de la delegació de competències de la persona titular del Departament 
d’Educació en diversos òrgans del Departament, atorgada mitjançant Resolució 
ENS/1839/2011 de 20 de juliol, publicada al DOGC número 5930 del dia 28 de juliol de 2011. 
 
Reconeixent-se ambdues parts la capacitat suficient per a l’atorgament del present conveni, 
 
EXPOSEN 
 
Els articles 66.3, 71.1, i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009 d’Educació de 
Catalunya, contemplen la col·laboració i cooperació de l’administració local amb l’administració 
educativa en temes de d’educació. 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Departament d’Educació té establerta una Aula Integral de Suport (AIS) que depèn de 
l’institut Baix Montseny de Sant Celoni. L’aula integral de suport (AIS) és un recurs educatiu i 
terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i 
intensiva. 
 
Es un recurs fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de 
Salut, i compta amb un equip integrat per professionals dels dos Departaments, concretament 
amb professionals del CSMIJ de l’Hospital de Granollers. 
 
Que al municipi de Sant Celoni i atès que no es disposa d’un altre indret, és necessari ubicar 
aquest recurs educatiu de l’aula integral de suport (AIS) en un immoble propietat de 
l’Ajuntament, edifici SAX Sala al carrer Montserrat, 28, format per un solar de superfície 
1.211,46 m2 i una edificació de  2.387,71 m2., i lliure de càrregues i servituds. 
 



Que a la planta primera s’ubicarà en una aula el recurs educatiu terapèutic singular (AIS) i un 
dia a la setmana també disposarà d’un despatx petit per portar a terme entrevistes individuals, 
en una superfície de 9,13 m2 i una aula de contenció de 25,19 m2. 
 
Que d’acord amb l’especificat anteriorment, les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per subscriure el present conveni de col·laboració, el qual no té caràcter 
contractual de l’activitat als efectes de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i es regirà per les següents 
 
CLAUSULES 
 
Primera. Cessió gratuïta. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni cedeix gratuïtament al Departament d’Educació, l’ús dels espais 
que es determinen al quart paràgraf de l’apartat “Manifesten” per ubicar l’aula integral de suport 
(AIS) i per tant, no abonarà cap quantitat per la utilització d’aquest immoble. 
 
Segona. Obligacions del Departament d’Educació. 
 
El Departament d’Educació escolaritzarà fins a un màxim de 6 alumnes en aquest recurs 
educatiu terapèutic singular (AIS), fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i el 
Departament de Salut, i compta amb un equip integrat per professionals dels dos 
Departaments, concretament amb professionals del CSMIJ de l’Hospital de Granollers. 
 
Aniran a càrrec del Departament d’Educació les despeses de conservació, manteniment i 
subministraments de la part destinada a l’AIS, d’acord amb allò previst en la normativa en 
matèria educativa vigent, i a càrrec de l’Ajuntament les corresponents de la resta de l’immoble. 
 
Tercera. Assegurança. 
 
La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil, en 
virtut de la qual es garanteixen les conseqüències econòmiques pels danys corporals i 
materials causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni per la seva banda, 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 dels seus mitjans materials o de l’acció o omissió dels seus empleats o 
dependents. 
 
Així mateix, el Departament té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys materials que 
dóna cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb independència del títol que 
ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) i del continent quan ostenti el títol de 
propietari. 
 
Quarta.- Vigència i durada. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració és des de la data de la seva signatura, i els 
efectes són des de l’1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost 2023. En qualsevol moment 
abans de la finalització d’aquest termini les parts signants podran acordar unànimement una 
pròrroga per un període de fins a quatre anys més o la seva extinció, tal com recull l’article 49 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per a cada curs escolar, en el cas que es modifiquin les condicions establertes amb caràcter 
general, es tramitarà la corresponent addenda. 
 
 
 



Cinquena.- Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una comissió de seguiment per a l’efectivitat d’aquest conveni, formada per un 
representant de cada entitat, amb l’objectiu de fer el seguiment, vigilància i control de l’execució 
del mateix i dels compromisos adquirits, així com resoldre els problemes de interpretació i 
compliment que es puguin plantejar. Aquesta comissió regularà els percentatges d’ocupació de 
l’immoble per cada part signatària del present document, així com les despeses aplicables en 
virtut de la superfície ocupada per cadascuna. 
 
Sisena.- Protecció dels menors 
 
Les parts es comprometen a què 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. 
 
Setena.- Protecció de dades 
 
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, i concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, les mesures vigents de seguretat establertes al 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i 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 a la normativa que la pugui modificar o substituir. 
 
Així mateix, es compromet a 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) que va entrà en vigor el 25 de 
maig de 2018. 
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent a la indicada en l’apartat 
anterior. Tampoc es comunicaran a tercer, llevat dels supòsits legalment previstos. 
 
Vuitena.- Causes de resolució 
 
D’acord amb l’article 51.2 de la Llei 40/2015, són causes de resolució d’aquest conveni: 
 

• El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 

• El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
• L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits d’alguna de les parts, 

amb una antelació de quatre mesos. 
• Les causes sobrevingudes, no imputables a cap de les parts, sorgides de 

circumstàncies imprevistes. 
• Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 
En el cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos, es podrà notificar a la part 
incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini establert les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts, o bé que faci front a les conseqüències que 
podrien consistir en la restitució dels imports indegudament atribuïts, i/o dels interessos 
derivats. 
 
Aquest tràmit s’haurà de comunicar a través de la comissió de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni. 



 
Novena.- Resolució de conflictes 
 
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest conveni 
que no es puguin resoldre de mutu acord per la comissió de seguiment les ha de resoldre 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.  
 
7. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE 
CURSOS DE FORMACIÓ EN IDIOMES ESTRANGERS AL CENTRE DE FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ BAIX MONTSENY – SAX SALA. 
 
1. Prorrogar per al curs escolar 2019-2020 el contracte signat en data 31.08.2017 amb Aula 
Abierta, Gestión Educativa, SL, amb CIF número B-45.781.846, per a la prestació del servei per 
al desenvolupament de cursos de formació acadèmica en idiomes estrangers a impartir en el 
Centre de formació i ocupació Baix Montseny - Sax Sala, tal com preveu la clàusula 5 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des 
del dia 01.09.2019 i fins al 31.08.2020.  
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000 € a l’aplicació pressupostària 07.326F0.22606 
(Reunions, conferències i cursos) del pressupost municipal per a l’exercici de 2019, quedant 
supeditada la resta de la despesa, 40.000 €, a l’existència de crèdit a la mateixa aplicació del 
pressupost municipal per a 2020.  
 
3. Notificar aquests acords a Aula Abierta, Gestión Educativa, SL, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    
 


