
 
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2020 
 

 
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.: JGL2020/9 
Caràcter: ordinària 
Data:  30 de juliol de 2020 
Inici: 09:43 
Fi: 09:47  
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 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

    
Josep M. Orra Pié   ERC-AM 

   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
 
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 16.07.2020.    
 

 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 

menjador de l’escola bressol municipal “El Blauet” en la modalitat de cuina in situ. 
 
3. Incoació de procediment d’adquisició d’un vehicle tot terreny a adscriure a l’Àrea de 

Seguretat Ciutadana, 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. 

 
 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació del Ple 
 
4. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per treballadora 

municipal. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.07.2020. 
 
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 16.07.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB EXCELENT 
FACILITY SERVICES SLU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET”, EN LA MODALITAT DE CUINA IN SITU 
 
1. Prorrogar per al curs escolar 2020-2021 el contracte signat en data 20.12.2018 amb la 
mercantil Excelent Facility Services SLU, amb CIF B-17.067.646, per a la prestació del servei 
de menjador de l’escola bressol municipal “El Blauet” en la modalitat de cuina in situ, tal com 
preveu la clàusula 7 del PCAP regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 
01.09.2020 i fins al 31.07.2021. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 21.939,15 €, IVA inclòs (corresponent als mesos de 
setembre a desembre) a l’aplicació pressupostària 07.323D0.22799 del pressupost municipal 
per a 2020, quedant supeditada la resta de la despesa, 38.393,51 €, IVA inclòs (corresponent 
als mesos de gener a juliol) a l’existència de crèdit a la mateixa aplicació o equivalent del 
pressupost municipal per a 2021.  
 
3. Notificar aquests acords a ExcelentFacility Services SLU, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 

 
3. INCOACIÓ DE PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE TOT TERRENY A 
ADSCRIURE A L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, 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. Iniciar el corresponent expedient per a l’adquisició, en la modalitat de compra, d’un vehicle 
pick-up dièsel del sublot 1.12 del plec de condicions tècniques de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible” del Consorci Català pel Desenvolupament Local, (Lot 1 “Automòbils”, sublot 1.12. 
“pick-up dièsel”), i, en conseqüència autoritzar que es sol·liciti a ROMAUTO GRUP DE 
CONCESSIONARIS, SL pressupost del subministrament del vehicle indicat,  com a adjudicatària 
del sublot 1.12 de l’Acord marc en qüestió. 
 
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del vehicle que 
s’indiquen a continuació: 
 

<<CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE PROVISIÓ 
D’UN VEHICLE AMB EL SUBMINISTRAMENT DEL CARREGADOR VINCULAT EN 
LA MODALITAT DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A AQUESTA ENTITAT LOCAL. 

 
Índex de condicions 
 

Primera: Règim jurídic 

Segona: Objecte de l’encàrrec 



 
 

 

Tercera: Pressupost de la despesa 

Quarta: Òrgan de contractació i Perfil de contractant 

Cinquena: Termini i llocs de lliurament 

Sisena: Responsable del contracte 

Setena: Pagament del preu 

Vuitena: Terminis de garantia 

Novena: Garantia del contracte 

 
 
PRIMERA – RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquest encàrrec de provisió desenvolupa  l’Acord marc de mobilitat sostenible amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya  (Exp. 2016.02 (a partir d’ara “l’Acord 
marc”), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local el 19 d`octubre de 
2017, adjudicant el sublot 12 (pick-up dièsel) del lot 1  (Automòbils) en la modalitat de 
compra a l’empresa ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS, SL. 
 
En tot allò no previst en aquestes condicions específiques d’execució, administratives i 
tècniques, es regirà pel què s’estableix en els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc. 
 
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament en allò que correspongui 
al Text refós  de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/20011, de 14, de novembre (en endavant TRLCSP), i restants normes de 
desenvolupament de la legislació de contractació administrativa. Supletòriament 
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
SEGONA – OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte de l’encàrrec de provisió és l’adquisició mitjançant la modalitat de compra  de 
d’un vehicle Pick-up dièsel  (sublot 12  - pick-up dièsel -  del lot 1  - Automòbils -) 
destinat a l’Ajuntament de Sant Celoni, amb els complements que es detallen en 
l’Annex d’aquestes condicions. 
 
TERCERA – PRESSUPOST DE LA DESPESA 
 
El pressupost màxim total de la despesa de l’encàrrec, exclòs l’IVA, és de VINT-I-TRES 
MIL CENT-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (23.101,92 €), més QUATRE 
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (4.851,40 €) 
en concepte d’ IVA amb un tipus del 21%, el qual es desglossa a continuació: 
 

 Lo1: Automòbils 

 Sublot 1.12:  pick-up dièsel 

 UN VEHICLE NISSAN NAVARA doble cabina PICK-UP 3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 
120 kW (160 CV) 6M/T 4x4 VISIA dièsel més els complements que es descriuen a 
l’annex d’aquestes condicions i a la taula del punt següent 

 Preu de venda segons la taula següent: 
 

Concepte 
Preu sense 

IVA 
IVA 21% Preu total 

amb IVA 

NISSAN NAVARA doble cabina PICK-UP 
3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 



 

 

CV) 6M/T 4x4 VISIA dièsel 

SUMA PARCIAL 1 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 

Complement: Canopi – hard top amb 
homologació 2.198,00 € 461,58 € 2.659,58 € 

Complement: Revestiment de línex de la 
caixa de càrrega 785,46 € 164,95 € 950,41 € 

Complement: Acoblament de remolc 
extraïble 887,46 € 186,37 € 1.073,83 € 

SUMA PARCIAL 2 3.870,92 € 812,89 € 4.683,81 € 

TOTAL OFERTA 23.101,92 € 4.851,40 € 27.953,32 € 

 
Existeix crèdit adequat i suficient en la partida 08 132Z0 63400 per un import de 
49.000,00 euros.  
 
QUARTA – ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I PERFIL DE CONTRACTANT 
 
L’òrgan de contractació és l’Alcalde de Sant Celoni, d’acord amb la previsió de la 
Disposició Addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
No obstant, dita facultat es troba delegada en la Junta de Govern Local mitjançant 
resolució d’alcaldia de 17 de juny de 2019. 
 
Als efectes de donar publicitat d’aquelles comunicacions que estimi adients, en especial 
els acords d’adjudicació dels encàrrecs de provisió, l’òrgan de contractació utilitzarà el 
perfil de contractant com a eina de facilitar la publicitat de les seves actuacions en la 
matèria de la contractació administrativa. 
 
CINQUENA – TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT 
 
L’Ajuntament haurà de rebre el vehicle amb l’equip de càrrega que hagi sol·licitat en el 
termini màxim de seixanta dies. Aquest termini començarà a comptar des de la data de 
la comanda. 
 
L’empresa subministradora haurà de lliurar el vehicle objecte de la comanda en el lloc, 
municipi i adreça següents: 
 

- Unitat destinatària: 
Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Celoni 
(Policia Local) 
 

- Lloc de lliurament:  
Comissaria de Policia Local  
Carrer Santa Fe, 52 
08470 - SANT CELONI (Barcelona) 

 
SISENA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb la clàusula seixanta-vuitena del Plec de clàusules administratives 
particulars que regula l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (en endavant PCAP), l’Ajuntament comunicarà a l’empresa 
adjudicatària la o les persones responsables del seguiment de la seva realització i que 
seran les seves interlocutores, les quals vetllaran per l’execució dels contractes amb 
aquelles actuacions de direcció, control i acreditació dels subministraments lliurats. 
 
SETENA – PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament del preu es farà per aquesta entitat local mitjançant els crèdits disponibles 
en la partida esmentada en la clàusula tercera d’aquestes condicions, prèvia 
presentació pel subministrador adjudicatari de la corresponent factura. 
 



 
 

 

La factura s’haurà de presentar dins dels deu dies hàbils següents de la data de 
lliurament del bé. 
 
VUITENA – TERMINIS DE GARANTIA 
 
D’acord amb la clàusula trenta-sisena del PCAP, el termini de garantia es fixa en un 
període de dos anys i començarà a comptar des de la data de la recepció dels béns. 
 
NOVENA – GARANTIA DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb la clàusula vint-i-tresena del PCAP, l’adjudicatari haurà de presentar una 
garantia definitiva. En aquest sentit, haurà de presentar davant l’òrgan de contractacióel 
resguard acreditatiu d’haver dipositat en la tresoreria municipal un import equivalent al 
5% del preu contractat (import de la garantia 1.397,67 €), en el termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del contracte basat en el Perfil de 
contractant. 
 

ANNEX - VARIACIONS 
 
Lo1: Automòbils 
Sublot 1.12:  pick-up dièsel 
UN VEHICLE NISSAN NAVARA doble cabina PICK-UP 3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 120 
kW (160 CV) 6M/T 4x4 VISIA dièsel més els complements que es descriuen més 
endavant. 
 
Color i retolació: 

 Color del vehicle: blanc sòlid 
 
Complements: 
El vehicle s’ha de lliurar amb els complements següents: 

 Canopi – hard top amb homologació 

 Revestiment de línex de la caixa de càrrega 

 Acoblament de remolc extraïble 
 

3. Designar com a responsable d’aquesta corporació del seguiment de l’encàrrec i de la seva 
execució al director de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
4. Autoritzar la despesa a càrrec de la partida  08 132A0 63400 (Reposició vehicle tot terreny 
Policia Local), per import de  VINT-I-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS (IVA INCLÒS), d’acord amb la taula següent, per al subministrament en 
la modalitat de compra del vehicle pick-up dièsel indicat, amb subjecció a les clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible” del Consorci Català pel Desenvolupament Local i a les condicions específiques 
d’execució de l’encàrrec de provisió indicades anteriorment: 
 

Concepte 
Preu sense 

IVA 
IVA 21% Preu total 

amb IVA 

NISSAN NAVARA doble cabina PICK-UP 
3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 
CV) 6M/T 4x4 VISIA dièsel 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 

SUMA PARCIAL 1 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 

Complement: Canopi – hard top amb 
homologació 2.198,00 € 461,58 € 2.659,58 € 

Complement: Revestiment de línex de la 
caixa de càrrega 785,46 € 164,95 € 950,41 € 

Complement: Acoblament de remolc 887,46 € 186,37 € 1.073,83 € 



 

 

extraïble 

SUMA PARCIAL 2 3.870,92 € 812,89 € 4.683,81 € 

TOTAL OFERTA 23.101,92 € 4.851,40 € 27.953,32 € 

 
4. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT ENTRE ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA 
PER TREBALLADORA MUNICIPAL.  
 
En data de  23 de juny de  2020, la treballadora municipal presenta instància en la qual sol·licita 
el reconeixement de compatibilitat amb l’activitat privada relativa a la prestació de serveis 
jurídics mitjançant l’exercici professional de l’advocacia per compte propi i/o l’exercici 
d’activitats formatives com a docentamb una jornada que  no supera les 18 hores setmanals  i 
fora de la jornada de treball a l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
 

 Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article 
1.2.d). 

 

 Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52 
del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la 
competència del Ple per al reconeixement de les compatibilitats, 

 
Vist l’informe emès a l’efecte 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita la treballadora 
interessada, amb les següents condicions: 
 

- Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: l’activitat privada relativa a la prestació 
de serveis jurídics mitjançant l’exercici professional de l’advocacia per compte propi i/o 
l’exercici d’activitats formatives com a docent i sense que superi les 18 hores setmanals. 

- El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, i 
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici de 
l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la superació dels 
límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 

 
En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 11 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat.  
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
5. APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC D’UN CURS INTENSIU D’ANGLÈS ADREÇAT A JOVES 
DURANT EL MES DE JULIOL DE 2020. 
 
1. L’Àrea de Cultura i Educació ha programat el curs d’anglès intensiu durant el mes de juliol 
adreçat a joves tenint en compte la bona participació i aprofitament de l’edició anterior i amb 
l’objectiu d’avançar cap a la realització dels reptes proposats al Pla Local de Joventut 2018-2021. 
 
2. A partir del mes de juny caldrà realitzar les inscripcions del curs d’anglès del qual es detallen les 
característiques i l’estudi econòmic. 
 



 
 

 

Denominació de l’activitat   

Curs intensiu d’anglès – Nivell mig   

Característiques   

És un curs que té com a objectiu la consolidació dels coneixements de la llengua anglesa i la 
millora de l’expressió i la comprensió oral. El curs està orientat a joves de 16 a 29 anys que 
volen assolir un nivell d’anglès que els permeti una fluïdesa verbal i escrita per treballar en un 
context anglòfon o per fer una estada d’estudis o de feina en una país anglòfon (60 hores de 
formació). 

A càrrec de: Aula AbiertaGestión Educativa, S.L. 

Dades de realització i horari 

Durada: 60 hores 

Dates de realització: del 6 al 31 de juliol del 2020 

Proposta de preu públic a aprovar per la Junta de Govern Local:  45,00€ 

Nombre de participants previstos: Es preveu 15 participants al curs. 

ESTUDI ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT 
 

Costos previstos Import 

1. Costos directes (1.1+1.2)   

1.1 Despeses personal    

1.1.2.Despesa imputable al tècnic/a   

1.2 Despeses en béns corrents i serveis    

1.2.1. Docència 1.800,00 € 

2. Costos indirectes *   

(6% dels costos directes) 108,00 € 

3. Total costos (1+2) 1.908,00 € 

Ingressos previstos Import 

5. Preu per participant   

5.1 Preu per participant 45,00 € 

Nombre previst de participants                15 

6. Total ingressos 675,00 € 

Diferència (6-3) 1.233,00€ 

Percentatge de cobertura del servei 35,38% 

 
3. En l’actual context de crisi sanitària els joves són un dels col·lectius que més han patit les 
conseqüències socials i emocionals del confinament i les mesures sanitàries de la nova 
normalitat. Porten mesos tancats a casa i sense poder realitzar activitats formatives de caire 
presencial. A més a més, una de les necessitats dels joves per garantir el seu futur formatiu i 
laboral és un coneixement de la llengua anglesa tant a nivell escrit com a nivell oral.  
 
En aquest sentit, l’àrea de Cultura, Educació i Esports creu convenient l’organització d’un curs 
semipresencial d’anglès a un preu assequible per als joves per assolir 2 objectius bàsics: 
 

 Iniciar una activitat semipresencials que permeti als joves una activitat socialitzadora i 
reforç emocional desprès de tants mesos tancats a casa. 

 Millorar la competència oral i escrita en llengua anglesa de la població donada. 
 



 

 

Donada que la població jove és un dels col·lectius que més està patint les dificultats 
econòmiques derivades de la crisi sanitària es considera necessari cobrir a nivell municipal el 
64,62 % del cost de l’activitat per tal que el preu de l’activitat no dificulti l’accés del col·lectiu 
jove a la mateixa. 
 
4. A l’expedient consta informe emès per la Directora de Cultura, Educació i Esports i per la 
Coordinadora d’Educació data 14 de juliol de 2020 i la diligència d’intervenció de data 17 de 
juliol de 2020. 
 
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. 
 
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 de la regidora d’Educació, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

 Aprovar el preu públic pel curs d’anglès intensiu per a joves 2020 que s’indica: 
 

Curs intensiu d’anglès – Nivell mig 
 

              Durada de 60 h, del 6 al 31 de juliol de 2020 _________________  45,00  
 
 
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 

 


