
 
 
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE SETEMBRE 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.: JGL2019/13 
Caràcter: ordinària 
Data:  5 de setembre de 2019 
Inici: 09:35 
Fi: 09:41 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Raül García Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
  Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde  Josep Capote Martín PSC-CP 
 
Ordre del dia: 
   

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

1. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb de la Cruz, Advocats 
Urbanistes SLP, per a la prestació del servei d'assistència i defensa jurídica i 
judicial de l'Ajuntament de Sant Celoni.    
 

2. Adquisició d'un vehicle elèctric Nissan Nueva e-NV200 combi, a adscriure a 
l'Àmbit de Comunitat, en el marc del sistema d'adquisició centralitzada destinada 
a ens locals, que promouen l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci 
Català pel Desenvolupament Local i de l'Acord marc de mobilitat sostenible, 
integrat en l'esmentat sistema.    
 

3. Adquisició d'un vehicle elèctric Nissan Leaf, a adscriure a l'Àrea de Seguretat 
Ciutadana, en el marc del sistema d'adquisició centralitzada a ens locals, que 
promouen l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i de l'Acord marc de mobilitat sostenible, integrat en 
l'esmentat sistema.    
 

4.  Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i 
l'Escola Bressol Associació Educativa Auró-Escola Pascual- en  l'establiment de 
les condicions que han d'ordenar la reserva de deu places escolars de 0-3 anys, 
per a infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2019-2020 



 
 
 

(Expedient núm. 2019/4579). 
 

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública). 
 

5. Aprovació dels preus públics per a la programació a l'Ateneu 2019 del 2n 
semestre. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB DE LA CRUZ, ADVOCATS 
URBANISTES SLP, PER  A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I DEFENSA 
JURÍDICA I JUDICIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 15.09.2017 amb De la Cruz Advocats 
Urbanistes SLP, amb CIF B-65.699.324, per a la prestació del servei d’assistència i defensa 
jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 5 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del 
dia 16.09.2019 i fins al 15.09.2020.  
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 9.127,43 € a l’aplicació pressupostària 01.920A0.22604 
(Jurídics, contenciosos) del pressupost municipal per a l’exercici de 2019, quedant supeditada 
la resta de la despesa, 18.254,87 €, a l’existència de crèdit a la mateixa aplicació o equivalent 
del pressupost municipal per a 2020.  
 
3. Notificar aquests acords a De la Cruz Advocats Urbanistes SLP, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
2.  ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE ELÈCTRIC NISSAN UEVA E-NV200 COMBI, A ADSCRIURE 
A L'ÀMBIT DE COMUNITAT, EN EL MARC DEL SISTEMA D'ADQUISICIÓ 
CENTRALITZADA DESTINADA A ENS LOCALS, QUE PROMOUEN L'ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS I EL CONSORCI CATALÀ PEL  DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
DE L'ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, INTEGRAT EN L'ESMENTAT SISTEMA. 
 
1. Aprovar la contractació d’adquisició d’un vehicle elèctric model NISSAN Nueva e-NV200 

combi, 40 kWh professional, per un import de 33.241,73 € IVA inclòs (Base imposable: 
27.472,50 € + IVA 21%: 5.769,23 €), a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (CIF 
B08633950), amb adreça a carrer de Pere IV, 363 de 08020 Barcelona, vinculada al 
contracte de compra agregada adjudicat per l”Acord marc de mobilitat sostenible” del 
Consorci Català pel Desenvolupament local, que inclou, entre altres productes, vehicles 
elèctrics del Lot denominat “Automòbils Sublot 1.2. Furgoneta elèctrica amb 
subministrament del carregador vinculat”, que recull les condicions establertes en el Plec 
de clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques establerts 
 

2. Autoritzar i disposar la despesa, imputable a l’aplicació 04/231A0/63480 “Elements de 
transport REPOSICIÓ”, en el benentès de fiscalització favorable per la Intervenció o en 
l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 

 
3. Notificar els acords precedents a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i al Consorci 

Català pel Desenvolupament local. 
 
 
 
  



 
 
 
3. ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE ELÈCTRIC NISSAN LEAF, A ADSCRIURE A L'ÀREA DE 
SEGURETAT CIUTADANA, EN EL MARC DEL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA 
A ENS LOCALS, QUE PROMOUEN  L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I EL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I DE L'ACORD MARC DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE, INTEGRAT EN L'ESMENTAT SISTEMA. 
 
1. Aprovar la contractació amb l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL (CIF 

B08633950) del subministrament, en la modalitat de compra, d’un vehicle elèctric Nissan 
LEAF 5p 40 KWh Acenta amb el subministrament del carregador vinculat, per un import de  
TRENTA-UN MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS, IVA INCLÒS 
(Base imposable: 26.365,600 € més 5.536,78 € en concepte d’IVA 21%), en el marc de 
l’Acord marc de mobilitat sostenible” del Consorci Català pel Desenvolupament local, que 
inclou entre altres productes, vehicles elèctrics del Lot 1 denominat “Automòbils”, Sublot 
1.1. “Turisme elèctric amb subministrament del carregador vinculat”, que recull les 
condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions 
Tècniques establertes, i d’acord amb les condicions específiques de l’encàrrec, aprovades 
per Junta de Govern Local en sessió de data 18/07/2019, pels conceptes i imports que 
s’indiquen a continuació: 

  

Concepte Preu sense 
IVA 

IVA 21% Preu total 
amb IVA 

Vehicle Nissan LEAF 5p 40 KWh 
Acenta 

25.115,60 € 5.274,28 € 30.389,88 € 

Transport 255,00 € 53,55 € 308,55 € 
Carregador  995,00 € 208,95 € 1.203,95 € 
SUMA 26.365,60 € 5.536,78 € 31.902,38 € 

 

  
2. Disposar la despesa, imputable a l’aplicació pressupostària 08 132A0 62480 (COTXE 

ELÊCTRIC) del Pressupost municipal de l’any 2019, per un import total de TRENTA-UN 
MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS, IVA INCLÒS (26.365,600 
€ més 5.536,78 € en concepte d’IVA 21%).   

  
3. Publicar en el perfil del contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de provisió.  
  
4. Requerir a l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL la constitució d’una 

garantia definitiva per una quantitat equivalent al 5% de l'import d’adjudicació (1.595,12 
euros).L’empresa adjudicatària haurà de presentar davant de l’òrgan de contractació, en el 
termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la comunicació a l’empresa 
adjudicatària de l'acord d'aprovació de l’encàrrec, el resguard acreditatiu d’haver dipositat 
en la tresoreria de l’òrgan de contractació l’import assenyalat.  

  
5. Citar a l’empresa adjudicatària per tal que realitzi en un termini de 15 dies hàbils la 

formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document 
contractual. El document contractual haurà de concretar els punts a què fa referència la 
clàusula 66 del Plec de clàusules administratives particulars. 

  
6. Notificar els acords precedents a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i al Consorci 

Català pel Desenvolupament local. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L'ESCOLA BRESSOL ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ-PASCUAL- EN 
L'ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D'ORDENAR LA RESERVA DE DEU 
PLACES ESCOLARS DE 0-3 ANYS, PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2019-2020 (EXPEDIENT NÚM. 2019/4579). 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual, per a l’establiment de les condicions que han 
d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0 – 3 anys per a infants amb necessitats 
educatives específiques per al curs 2019-2020. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA 
LLAR D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ -ESCOLA PASCUAL- PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE 
DEU PLACES ESCOLARS DE 0 – 3 ANYS PER A INFANTS AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2019 – 2020 

R  E  U  N  I  T  S  
D’una part, l’Il·lustríssim, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua 
com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) NIF número 
P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1 de 08470 Sant Celoni, en nom i 
representació de dita corporació, en ús de les facultats de l’art. 21 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i especialment facultat 
per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data de la signatura 
electrònica, assistit del Secretari municipal que dóna fe de l’acte.   

I d’altre part, la senyora, major d’edat, amb domicili professional a Sant Celoni, carrer 
Vallgorguina número 2, 08470 Sant Celoni i DNI, que obra en nom i representació de 
l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual –, amb el mateix domicili i NIF número G-
65145583, en qualitat d’apoderada de la mateixa, en ús de les facultats relacionades 
a l’article 21 dels estatuts de l’Associació Educativa Auró inscrita a la Secció 1a del 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 
39496 i data de la Resolució 28.05.2009 i que assegura vigent. 

Les parts es reconeixen capacitat i representació legal suficient per a la formalització 
del present conveni i, als efectes esmentats, 

E  X  P  O  S  E  N  
I. Que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a 
competència pròpia dels municipis, la de participar en la programació de 
l’ensenyament i cooperar amb l’administració educativa, i l’art. 71 del mateix text 
normatiu, faculta els municipis a exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres Administracions públiques, en matèries, entre d’altres, d’educació, joventut i 
ocupació. 
  
Que d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’educació infantil 
és una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins al sis anys d’edat, 
té caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil 
comprèn fins als tres anys d’edat. 
 
II. Que la importància de l’adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant 
durant els seus primers anys de vida en relació amb el seu procés d’aprenentatge és 
un fet contrastat per la psicologia evolutiva i educativa. És així que en l’educació 
infantil de primer cicle el desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen 
l’evolució física, afectiva, intel·lectual i social de la persona té una gran importància. 
És un cicle, per tant, que permet prevenir o compensar a temps algunes de les 



 
 
 

situacions que s’originen en les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les 
famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, que, amb posterioritat, poden 
obstaculitzar el desenvolupament dels processos d’aprenentatge de l’alumne o 
l’assoliment d’un adequat rendiment escolar. 
 
III. Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
en el seu article 18, estipula que es considera alumnat amb necessitats educatives 
específiques, a l’efecte de la seva admissió en els centre, el que per raons 
socioeconòmiques o socioculturals requereixi una atenció educativa específica, el de 
nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la seva competència 
lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics requereixi una atenció educativa 
específica, i aquell que té necessitats educatives especials, és a dir, l’alumnat afectat 
per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesta trastorns greus de 
la personalitat o de conducta, o malalties degeneratives greus.  
 
IV. Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
en el seu article 19, estipula que la integració de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques, i, consegüentment, la cohesió social, s’afavoreixen mitjançant 
l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat. 
 
V. Atès que el Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies 
d’intervenció, entre d’altres, per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i la llengua catalana com a llengua vehicular; és afavorir una escolarització 
òptima i equilibrada de tots els infants mitjançant la incorporació als centres 
educatius de tot l’alumnat, la distribució equilibrada de l’alumnat, la prevenció i 
tractament de l’absentisme escolar i la prevenció de qualsevol tipus de discriminació 
en l’escolarització (gènere, cultura, condició...). 
 
VI. Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya van signar conveni de col·laboració en matèria de Pla 
Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer de 2006. Aquest conveni es prorroga cada 
dos anys mitjantçant addenda. 
 
VII. Atès que per al curs 2018–2019 el municipi de  Sant Celoni disposarà de 2 
escoles bressols autoritzades, una pública i una privada. 
 
VIII. Atès que l’escola bressol privada Associació Educativa Auró -Escola Pascual- 
forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar 
amb l’Ajuntament de Sant Celoni per fomentar la cohesió social. 
 
IX. Atès que una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la 
llengua catalana com a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i 
equilibrada de l’alumnat des de la 1a infància. 
 
X. Atès que l’Associació Educativa Auró -Escola Pascual- està disposada a acollir 
deu infants amb necessitats educatives específiques que per raons 
socioeconòmiques o socioculturals requereixin una atenció educativa específica, que 
designi l’Ajuntament de Sant Celoni, prèvia valoració d’una Comissió 0-3 integrada 
per tècnics dels àmbits municipals de Comunitat i Educació. 
 
XI. Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni vol col·laborar amb l’Associació Educativa 
Auró -Escola Pascual- amb la quota mensual d’aquestes places. 
 



 
 
 

Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen el present document d’acord amb les 
següents   

C  L  À  U  S  U  L  E  S  
 

PRIMERA: L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació Educativa Auró -Escola Pascual- per a 
l’establiment de les condicions que han d’ordenar la reserva de deu places escolars 
de 0–3 anys per a infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2018–
2019. 
 
SEGONA: L’Associació Educativa Auró -Escola Pascual- es compromet a reservar 
deu places escolars de 0 – 3 anys, pel curs 2018–2019, per a infants amb necessitats 
educatives específiques que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixin 
una atenció educativa específica, per els alumnes que designi l’Ajuntament, apreciada 
per la Comissió 0-3 integrada per tècnics dels àmbits municipals de Comunitat i 
Educació. 
 
TERCERA: Per al correcte compliment de les condicions previstes en aquest conveni, 
l’Àrea de Serveis a les persones de l’Ajuntament de Sant Celoni n’efectuarà el 
seguiment; tant amb la família com amb la direcció de l’Associació Educativa Auró -
Escola Pascual- per tal de garantir el correcte aprofitament de les places reservades. 
Així mateix, es podran fer suggeriments i supervisar el desenvolupament i les 
necessitats de l’infant.  
 
QUARTA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’Associació Educativa Auró -Escola 
Pascual- es comprometen a aplicar criteris de sostenibilitat i de respecte amb el medi 
ambient en el desenvolupament de les activitats amb els infants, així com en tots els 
paràmetres derivats de la seva aplicació. 
 
CINQUENA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’Associació Educativa Auró -
Escola Pascual- es comprometen a desenvolupar les activitats, i tots aquells aspectes 
que hi tinguin relació, en llengua catalana, per la qual cosa l’Ajuntament de Sant 
Celoni posa a disposició de l’entitat els serveis municipals d’assessorament lingüístic 
i, si s’escau, els serveis del Consorci de Normalització Lingüística de Sant Celoni, per 
al desenvolupament de l’activitat objecte del present conveni. 
 
SISENA: L’Ajuntament de Sant Celoni ingressarà a l’Associació Educativa Auró -
Escola Pascual- els imports de les subvencions atorgades amb un import màxim de 
33.300,00 € (11 mensualitats de 280,00 € de setembre de 2018 a juliol de 2019 i el 
preu de la matrícula de 250,00 €, per a cada plaça reservada) que suposen el 100 % 
de les despeses derivades de l’anterior compromís. 

Curs escolar 
Nombre 
d’infants nee 
subvencionats 

Import 
total 
mensualita
ts 

Matrícula 
curs 
2019 - 2020 

Import 
màxim 
subvenci
onat 

Setembre 2019 
a desembre 
2019 (4 
mensualitats) 

10 11.200,00 € 2.500,00 € 13.700,00 
€ 

Gener de 2020 
a juliol de 2020 
(7 mensualitats) 

10 19.600,00 €  19.600,00 
€ 

Import màxim subvencionat curs 2019 - 2020 33.300,00



 
 
 

€ 
 

L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de deu 
places per infants de necessitats educatives específiques del 1r cicle d’educació 
infantil, per al curs 2018 - 2019 a l'Associació Educativa Auró - Escola Pascual-, és de 
trenta tres mil tres-cents euros (33.300,00 €). Dels quals tretze mil set-cents euros 
(13.700,00 €) corresponen al pressupost municipal per a l’any 2019 i dinou mil sis-
cents euros (19.600,00 €) al pressupost municipal de l’any 20120, subjecte a la seva 
consignació pressupostària, ambdós amb càrrec a la partida pressupostària  Ajuts 
socials 04 231D0 480 Atencions benèfiques i assistencials.  

Així mateix es compromet a transferir a l'escola les quotes corresponents a les places 
reservades prèvia acreditació per part de l'Àrea de Serveis a les Persones de 
l'efectiva utilització de les places en els termes establerts en el present conveni. A tal 
efecte, l'Àrea de Serveis a les Persones ha d'emetre informe de conformitat amb 
l'ajuda social als infants que utilitzin el servei. 
 
SETENA: Pel que fa al règim de pagament del present conveni, és requisit 
indispensable la presentació de la factura corresponent a les places subvencionades. 
El pagament, que s’efectuarà mitjançant transferència al compte corrent que indiqui 
l’escola, es realitzarà de forma posterior a la presentació de la factures justificatives 
de la despesa per part de l’Associació Educativa Auró -Escola Pascual-. 
 
VUITENA: La vigència d’aquest conveni és per al curs escolar 2018 - 2019. 
Tanmateix podrà ser objecte de pròrroga per a successius cursos acadèmics, per a la 
qual cosa per a cada anualitat s’haurà d’elaborar el corresponent conveni.  
 
NOVENA: Les parts poden modificar aquest document en qualsevol moment per 
mutu acord, o resoldre’l amb caràcter anticipat si es produeix també el mutu acord de 
les parts. 
 
Així mateix, qualsevol incompliment de les estipulacions del present conveni faculta a 
la part perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o bé la resolució del conveni. 
 
En cas de resolució anticipada, l’Ajuntament i la citada entitat designaran dos 
representants cadascun, els quals duran a terme una anàlisi de les tasques 
realitzades fins a la data i del grau d’assoliment dels objectius previstos amb la 
realització de l’activitat objecte del present conveni, i en faran una valoració 
econòmica tenint en compte el total a aportar per l’Ajuntament de Sant Celoni d’acord 
amb la clàusula tercera i sisena; quan la resolució es produeixi per causa imputable a 
l’Associació Educativa Auró -Escola Pascual-, aquesta quantitat es minorarà amb els 
imports corresponents al danys i perjudicis que aquest incompliment hagi originat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
En aquests supòsits, es procedirà a la liquidació de les quantitats en funció del que 
s’hagi abonat conforme a la clàusula sisena.  
 
DESENA: El present conveni té naturalesa administrativa. En cas de conflicte entre 
les parts en la interpretació i l’execució de les disposicions d’aquest conveni, les parts 
signants es comprometen a debatre i intentar resoldre els conflictes a través de la 
comissió prevista en la clàusula novena del present; a manca d’acord en la comissió, 
les parts es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 33.300,00 € en l'aplicació pressupostària  04 231D0 
48901-Ajuts socials, en el ben entès de fiscalització favorable per la Intervenció; o en 
l'aplicació que aquesta proposi en el seu lloc, segons el detall següent: 



 
 
 

 

Curs escolar 
Nombre 
d’infants nee 
subvencionats 

Import total 
mensualitat
s 

Matricula 
curs 
2019 - 
2020 

Import 
màxim 
subvencio
nat 

Setembre 2019 a 
desembre 2019 (4 
mensualitats) 

10 11.200,00 € 2.500,00 
€ 13.700,00 € 

Gener de 2020 a juliol 
de 2020 (7 
mensualitats) 

10 19.600,00 €  19.600,00 € 

Import màxim subvencionat curs 2019 - 2020 33.300,00 € 
 

L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de deu places 
per infants de necessitats educatives específiques del 1r cicle d’educació infantil, per al curs 
2019-2020 a l'Associació Educativa Auró-Escola Pascual, és de trenta tres mil tres-cents 
euros (33.300,00 €). Dels quals tretze mil set-cents euros (13.700,00 €) corresponen al 
pressupost municipal per a l’any 2019 i dinou mil sis-cents euros (19.600,00 €) al pressupost 
municipal de l’any 2020, subjecte a la seva consignació pressupostària, ambdós amb càrrec 
a la partida pressupostària 04 231D0 48901-Ajuts socials. 

3. Notificar a l’Associació Educativa Auró–Escola Pascual, els acords precedents 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (article 14). 

  
5. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2019 DEL 
2N SEMESTRE. 
 
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.     

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fets 
 

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 2019 – 2n semestre es planteja continuar: 
 
- Aplegant la programació cultural del segon semestre de 2019 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 i el 
CECUCA de Cardedeu), 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 

ATARÀXIA Estable Dissabte, 5 d'octubre 12 €     10 € 

LAIKA Familiar  Diumenge, 6 d'octubre 5 € 3 € gratuït   

LAPÒNIA Estable Dissabte, 19 d’octubre 12 €     10 € 

UNA POMA, UN POMER Familiar Diumenge, 3 de novembre 5 € 3 € gratuït   

NOU DISC FELIU VENTURA Estable Dissabte, 8 de novembre 10 €     8 € 

NOMÉS UNA VEGADA Estable Diumenge, 24 de novembre 10 €   8 €  

L’EURUGUETA I LA PAPALLONA Familiar Diumenge, 1 de desembre 5 € 3 € gratuït  

CARINYO GPS Diumenge, 14 de desembre 8 €     4 € 
 
En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes 
següents: 

• “A” és preu públic entrada general 
• “B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 
• “D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, 

per entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb 
Carnet Jove i promoció GPS  

 
Es detalla tot seguint l’estudi econòmic. El pressupost de les despeses que configuren el cost 
d’aquesta programació es troben previstes en els aplicacions pressupostàries següents: 
 

• Programació Ateneu    07 334 G0  
 
ESTIMACIÓ DE DESPESES       
Programació         11.000 € 
Personal extern        3.000 € 



 
 
 
Lloguer de so i llum       2.000 € 
Impressió de programes de mà i altres     1.500 € 
 
TOTAL ESTIMACIÓ DESPESES     17.500 € 
ESTIMACIÓ D’INGRESSOS 
Previsió d’ingressos 2019 (en base als ingressos 2018)  
 
TOTAL ESTIMACIÓ INGRESSOS     8.578 €    
RESULTAT  
         - 8.922 € 
Això no obstant, l'Ajuntament acordarà el que consideri més  adequat.  
 
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. 
 
5. L’article 44 TRLRHL estableix que  l’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost 
del servei prestat o de l’activitat realitzada i que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals 
o d’ interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst 
en l’apartat anterior. En aquests casos s’hauran de consignar el pressupost de l’entitat les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si hi fos.  
 
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 una raons socials i 
culturals interès públic. Tot i que, segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades  
es preveuen deficitari, aquesta programació és una activitat on, entre d’altres, els principals 
objectius són els esmentats al principi d’aquesta 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 cobreix les despeses, no hi ha un dèficit 
addicional en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es 
troben previstes en les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a l’estudi econòmic. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’indicat anteriorment les tècniques de l’Àrea de Cultura sotasignats informen 
favorablement que el regidor de l’Àrea proposi a l’Alcalde de prendre els acords següents: 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar els preus públics per a la programació a l’Ateneu 2019 del 2n semestre que 
s’indiquen: 

Espectacle   Data A B C D 

ATARÀXIA Estable Dissabte, 5 d'octubre 12 €     
10 
€ 

LAIKA Familiar  Diumenge, 6 d'octubre 5 € 3 € gratuït   

LAPÒNIA Estable Dissabte, 19 d’octubre 12 €     
10 
€ 

UNA POMA, UN POMER Familiar Diumenge, 3 de novembre 5 € 3 € gratuït   
NOU DISC FELIU 
VENTURA Estable Dissabte, 8 de novembre 10 €     

8 
€ 

NOMÉS UNA VEGADA Estable Diumenge, 24 de novembre 10 €   
8 
€  

L’EURUGUETA I LA 
PAPALLONA Familiar Diumenge, 1 de desembre 5 € 3 € gratuït  

CARINYO GPS Diumenge, 14 de desembre 8 €     
4 
€ 

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

• “A” és preu públic entrada general 
• “B” és preu públic d’entrades per a menor de 10 anys 
• “C” és preu públic d’entrades per a menor de 2 anys 
• “D” és preu públic per a entrades amb carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals, 

per entrades de menor de 14 anys o majors de 65 i jove, entre 14 i 29 anys, amb 
Carnet Jove i promoció GPS  

 
2. Publicar aquest preus públics al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d'urgència amb el vot favorable de 
tots els membres de la Junta de Govern local i, per tant, amb la majoria prevista a l'art. 
103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix 
a discutir un assumpte no inclòs en l’ordre del dia:  
 
 
 
 
 



 
 
 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA DE LA VILA DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar la contractació de les obres de rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila de 
Sant Celoni, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat que regula l’article 159 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, obres contingudes al projecte 
tècnic redactat per Santamaria Arquitectes SLP i aprovat en data 08.05.2019. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
4. Autoritzar la despesa de 140.748,24 € (116.320,86 € més el 21% d’IVA) a l’aplicació 
pressupostària 01.920E0.63260 (Façana Ajuntament) del pressupost municipal per a 2019. 
 
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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