
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE SETEMBRE 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.: JGL2020/11 
Caràcter: ordinària 
Data:  24 de setembre de 2020 
Inici:  09:45 
Fi:  09:50 
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 Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 
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 10.09.2020.    
 
 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Aprovació, si escau, de la modificació dels tres contractes (Direcció d'obra, Direcció 

executiva i coordinació de seguretat i salut) per a la prestació del servei d'assistència tècnica 
de les obres de reforma i rehabilitació de l'edifici Puigdollers com a nova seu de l'àrea de 
Serveis a les persones. 
 
3. Aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit de modificació del PGMO del 

polígon delimitat pel límit del terme i la Carretera C-35, punts quilomètrics 63,4 i 64,2, de Sant 
Celoni. 
 
4. 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 relatiu a l'assumpció i 
repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l'institut Escola Pallerola. 
 
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 

Sant Celoni per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses 
(Reempresa) a nivell local i a la província de Barcelona (2020/2023). 
 



 

 

6. Concessió de llicència urbanística relatiu a la concessió de llicència de canvi d'ús de local 
a habitatge i obres de reforma per materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer de Sant Celoni. Expedient OM-38/19 (2019/6076). 
 
7. Concessió de llicència urbanística per a l'obtenció de llicència d'obres majors d'ampliació 

d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Roc de Sant Celoni. Expedient OM-
24/20 (2020/1746). 
 
8. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de 

reforma d'edifici existent entre mitgeres als carrers de la Plaça del Bestiar, núm. 51 i Major, 
núm. 165, de Sant Celoni. Expedient OM-43/19 (2019/6633). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
9. Aprovació dels preus públics per a la programació a l'Ateneu 2020 del 2n semestre. 
 
10. Aprovació dels preus públics per a les activitats trimestrals del CME per al curs 2020-2021. 
 
11. Expedient sancionador per infraccions a la Llei 50/1999, de 23 de desembre,sobre el 

Règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, contra MJDP, de Sant Celoni. 
 
12. Expedient sancionador per infraccions a la Llei 50/1999, de 23 de desembre,sobre el 

Règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, contra ABV, de Sant Celoni.
  
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 10.09.2020. 
 
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 10.09.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS TRES CONTRACTES (DIRECCIÓ D'OBRA, 
DIRECCIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT) PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES OBRES DE REFORMA I 
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI PUIGDOLLERS COM A NOVA SEU DE L'ÀREA DE 
SERVEIS A LES PERSONES. 
 
1. Aprovar la modificació del contracte adjudicat a EDDAB Arquitectura SL, amb CIF B-

65.622.458, corresponent al lot 1 (direcció d’obra) del servei d’assistència tècnica de les 
obres de reforma i rehabilitació de l’edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l’Àrea 
de Serveis a les Persones, a l’objecte d’incloure la reparació de la coberta de l’edifici 
d’acord amb la modificació del contracte d’obra i segons l’informe de l’arquitecte municipal 
transcrit parcialment a efectes de motivació del present acte administratiu. I, en 
conseqüència, determinar que el nou import del contracte és de 8.136,87 €, IVA inclòs 
(base imposable de 6.724,69 € + 21% d’IVA). 
 
2.Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada per EDDAB Arquitectura SL,  
fixant-se l’ampliació de garantia a dipositar en 38,73 €, de conformitat amb l’article 109 
LCSP. 
 
3. Aprovar la modificació del contracte adjudicat a SBS Simon i Blanco SLP, amb CIF B-
64.168.933, corresponent al lot 2 (direcció executiva) del servei d’assistència tècnica de les 
obres de reforma i rehabilitació de l’edifici municipal Puigdollers com a nova seu de l’Àrea 



 

 

de Serveis a les Persones, a l’objecte d’incloure la reparació de la coberta de l’edifici 
d’acord amb la modificació del contracte d’obra i segons l’informe de l’arquitecte municipal 
transcrit parcialment a efectes de motivació del present acte administratiu. I, en 
conseqüència, determinar que el nou import del contracte és de 8.684,23 €, IVA inclòs, 
(base imposable de 7.177,05 € + 21% d’IVA). 
 
4.Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada per SBS Simon i Blanco 
SLP,fixant-se l’ampliació de garantia a dipositar en 41,34 €, de conformitat amb l’article 109 
LCSP. 
 
5. Aprovar la modificació del contracte adjudicat a Idea 10 Integral SL, amb CIF B-
66.608.597, corresponent al lot 3 (coordinació de seguretat i salut) del servei d’assistència 
tècnica de les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici municipal Puigdollers com a nova 
seu de l’Àrea de Serveis a les Persones, a l’objecte d’incloure la reparació de la coberta de 
l’edifici d’acord amb la modificació del contracte d’obra i segons l’informe de l’arquitecte 
municipal transcrit parcialment a efectes de motivació del present acte administratiu. I, en 
conseqüència, determinar que el nou import del contracte és de 3.035,94 €, IVA inclòs, 
(base imposable de 2.509,04 € + 21% d’IVA). 
 
6.Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada per Idea 10 Integral 
SL,fixant-se l’ampliació de garantia a dipositar en 14,45 €, de conformitat amb l’article 109 
LCSP. 
 
7. Citar als tres contractistes per a que concorrin a formalitzar les modificacions 
contractuals aprovades, conforme l’article 153 LCSP per expressa remissió de l’article 
203.3 LCSP. 
 
8. Facultar l’alcalde president d’aquesta Corporació per signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
9. Autoritzar i disposar la despesa de 2.287,55 € (base imposable de 1.890,54 € + 21% 
d’IVA) amb càrrec a la partida 04.231Z0.63209 (Obres adequació Puigdollers) del 
pressupost municipal vigent, amb el següent desglòs: 
 
937,38 € a favor d’ EDDAB Arquitectura SL, amb CIF B-65.622.458 
1.000,43 € a favor de SBS Simon i Blanco SLP, amb CIF B-64.168.933 
349,74 € a favor de Idea 10 Integral SL, amb CIF B-66.608.597 
 
10. Notificar el present acord a EDDAB Arquitectura SL, SBS Simon i Blanco SLP i Idea 10 
Integral SL, amb indicació dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
11. Publicar el present acord en el perfil del contractant en compliment de l’article 13.1.e) 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PGMO DEL POLÍGON DELIMITAT PEL LÍMIT DE TERME I LA 
CARRETERA C-35, PUNTS QUILOMÈTRICS 63,4 i 64,2 DE SANT CELONI. 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’àmbit de la Modificació del Pla 
General Municipal d’Ordenació del polígon delimitat pel límit de terme i la Carretera C-35, 
punts quilomètrics 63,4 i 64,2 de Sant Celoni. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit Projecte d’urbanització pel termini d’un 
mes, mitjançant la publicació d’edictes al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal 
al quals es refereixi el projecte en tramitació, així com a la seu electrònica municipal. 



 

 

 
Tercer.- Concedir audiència a les següents persones interessades i a l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea mitjançant notificació personal. 
 
Inversiones Inmobiliarias Canvives, SA 
Carrer José Ortega y Gasset, núm. 29. Madrid (28006). 
CIF – B 85 527 604 
 
Bachaledca, SLU 
Carretera c‐35, Km 64. Riells i Viabrea (17404). 
NIF – B 55 165 153 
 
Sr i Sra... 
Av. Mossèn Pare Ribot, núm. 27 Riells i Viabrea (17404). 
DNI ‐ 
 
Patrifer, SRL 

Carrer Progrés, núm. 373‐375. Badalona (08911). 
NIF – B 58 / 575 200 
 
Promokat Maresme 2011, SLU 
Carrer Molí, núm. 9, bajos 1ª. Canet de Mar (08360). 
CIF – B 65 849 804 
 
ADIF – Administrador de infraestructurasFerroviarias 

Carrer Sor Ángela de la Cruz, 3 ‐ 3º. Madrid (28020) 
CIF – Q 2801660 H 
 
Catalana de Gas, SA 
Plaça del gas, 1. Barcelona (08003) 

NIF – A‐08.077.463 
 
Gas Natural SDG, SA 
Plaça del gas, 1. Barcelona (08003) 
 
Banco Santander SA (banc absorbent de Banco Popular Español, SA) 

Paseo de Pereda, núm. 9‐12. Santander (39004) 

CIF ‐ A‐39000013 
 
CS Giro TradingTrucks, SCP 
Carrer Lluís Companys, 2 
17481 Sant Julià de Ramis 
 
Quart.- Sol·licitar, simultàniament al període d’informació pública, l’emissió d’informe 
preceptiu a les diferents administracions i organismes afectats d’acord amb les seves 
competències que, com a mínim, són les següents:  
 

 Àrea de gestió del medi de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 Àrea de sanejament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 Ministeri de Foment. 
 ADIF. 
 Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat. 
 Ajuntament de Riells. 
 Empreses de subministrament de servei afectades 

 
 



 

 

4.  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 RELATIU A L'ASSUMPCIÓ I REPARTIMENT DE 
LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE L'INSTITUT PALLEROLA. 
 
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 relatiu a l’assumpció i 
repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola Pallerola, 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, RELATIU A L’ASSUMPCIÓ I EL REPARTIMENT DE LES DESPESES 
DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE L’INSTITUT ESCOLA PALLEROLA. 
 
REUNITS 
 
D'una part, el director general de Centres Públics del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 73/2018, de 7 de juny, publicat al 
DOGC número 7639 d’11 de juny, 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.  
 
D’altra part, l’Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Celoni en virtut del seu 
nomenament a la sessió plenària del dia 15 de juny de 2019 i en virtut de les facultats que li 
són reconegudes a l’apartat a) de 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.  
 
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica per actuar, 
 
EXPOSEN 
 
Els articles 66.3, 71.1 i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel 
Decrret 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 la cooperació de l’administració local amb 
l’administració educativa en termes d’educació. 
 
La Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, determina, a l’article 156.1, que l'Administració 
educativa és l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament d’Educació. 
Per l’Acord de Govern 114/2019 d’1 d’agost, s’aprova la creació de l’Institut escola 
Pallerola. 
 
MANIFESTEN 
 
1.Els Instituts Escola són centres educatius previstos a l’article 75, 1.e) de la Llei 12/2009, 
de 20 de juliol d’educació i responen a un model organitzatiu i a uns criteris pedagògics que 
asseguren la continuïtat del projecte educatiu en tota l’etapa obligatòria donant una 
coherència pedagògica als processos d’ensenyament aprenentatge. 
 
2. Aquest model organitzatiu també permet donar resposta a les necessitats 
d’escolarització dels alumnes del municipi. 
 
3. El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni acorden sol·licitar la creació 
d’un Institut Escola, per necessitats d’escolarització a la seva zona. El centre tindrà la 
denominació específica d’Institut Escola Pallerola, i tindrà el codi de centre 08076522. 
 



 

 

4. L’Institut Escola s’ubica en un edifici que és de titularitat municipal, del carrer Consolat 
del Mar, s/n.  Aquest edifici consta de 3.529,51 m

2
, espais lliures i zones d’esbarjo. Tots els 

seus espais comuns han de ser considerats com espais d’ús compartit per part dels 
alumnes matriculats al centre en funció de la pròpia organització i del projecte educatiu que 
es defineixi. El centre escolaritzarà alumnes d’educació infantil, primària i secundaria 
obligatòria.  
 
5. L’article 164 de la Llei 12/2009, d’educació, concreta a l’apartat primer que la 
conservació, el manteniment i la vigilància d’edificis destinats a escoles i als centres públics 
especialitzats en l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques 
corresponen al municipi. Això no obstant, el Departament és competent en les obres i les 
actuacions de reforma, ampliació o adequació i millora d’aquests centres educatius, i les 
finança. Els edificis esmentats no es poden destinar a altres serveis o activitats sense 
l’acord del Departament. 
 
6. D’igual manera en el mateix article es preveu que l’administració educativa ha d’assumir 
la part de les despeses corresponents si per necessitats d’escolarització ha de destinar els 
edificis a que fa referència l’apartat 1 a impartir l’educació secundària obligatòria o la 
formació professional, sens perjudici d’altres modalitats de col·laboració que es puguin 
establir. Aquest seria el supòsit que afecta la creació d’Instituts escola per ampliació 
d’escoles d’educació infantil i primària ubicades en espais municipals. 
 
7. Els articles 99 i 103 de la Llei 12/2009, d’educació, assignen a la direcció dels centres 
educatius autonomia de gestió per a la distribució i l’ús dels recursos econòmics que els hi 
assignen els pressupostos de la Generalitat i el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres 
educatius, en l’article 51.2, atribueix a la direcció dels centres docents la competència per 
ordenar pagaments i contractar els subministraments. 
 
D’acord amb el que s’ha manifestat, ambdues parts, en l’exercici de les seves respectives 
competències i en el marc del que disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya acorden subscriure el present conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents, 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
El present conveni té com a finalitat determinar els criteris a partir dels quals s’ha d’establir 
el règim de cofinançament entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni 
per assumir les despeses derivades  del funcionament i del manteniment de l’Institut 
escola. 
 
Segon. Despeses objecte d’aquest conveni 
 
Les despeses de funcionament i manteniment que són objecte d’aquest conveni són les 
d’electricitat, calefacció, subministrament d’aigua, comunicacions, manteniment ordinari, 
vigilància, neteja i petites reparacions. 
 
Igualment cal incorporar les despeses associades al personal d’administració i serveis que 
no fan atenció directa a l’alumnat. 
 
El concepte d’activitats docents i comunicacions és assumit pel Departament sigui quina 
sigui la titularitat de l’edifici i els ensenyaments que s’imparteixin. 
 
 
 



 

 

Tercer. Distribució de les despeses 
 
L’Ajuntament assumeix el percentatge de les despeses de funcionament i manteniment 
corresponents a l’electricitat, calefacció, subministrament d’aigua, manteniment  ordinari, 
neteja i petites reparacions de tot l’edifici/edificis destinats a l’ús educatiu que correspon a 
la relació prorratejada que s’estableix entre els alumnes d’Educació Infantil i Primària sobre 
el total de la matrícula del centre. 
 
D’igual manera assumeix les despeses associades al personal subaltern encarregat de 
l’edifici que ocupen els alumnes d’Educació Infantil i Primària. 
 
El Departament d’Educació assumeix el percentatge de les despeses de funcionament i 
manteniment corresponents a l’electricitat, calefacció, subministrament d’aigua, 
manteniment  ordinari, neteja i petites reparacions de tot l’edifici/edificis destinats a l’ús 
educatiu, que correspon a la relació prorratejada que s’estableix entre els alumnes de 
l’Educació Secundària així com d’altres ensenyaments de règim general que s’hi 
imparteixin, sobre el total de la matrícula del centre, amb el màxim que s’estableix a l’annex 
1. 
D’igual manera assumeix les despeses associades al personal subaltern encarregat de 
l’edifici que ocupen els alumnes d’Educació Secundària i els d’altres ensenyaments de 
règim general que s’hi imparteixin, i les despeses associades a comunicacions i activitats 
docents sobre el total d’alumnes del centre.  
 
Per a cada curs escolar el Departament d’Educació, en cas de variació de nombre 
d’alumnes o del càlcul estimat de despeses de funcionament del centre, actualitzarà 
l’annex. 
 
Qualsevol altre concepte de despesa que derivi del funcionament i manteniment ordinari de 
l’edifici en què s’ubiquen els alumnes d’una determinada etapa educativa, que no pugui ser 
imputat en exclusiva a l’escola o a l’Institut, es calcularà en proporció al nombre d’alumnes 
d’aquesta etapa respecte la resta d’alumnes que ocupin el mateix edifici. 
 
Quart. Assegurances  
 
La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de responsabilitat 
patrimonial i 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. 
 
Així mateix, 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. 
 
L’Ajuntament 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.  
 
Cinquè.  Comissió de Seguiment 
 
Per tenir cura del seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, es crea la Comissió de Seguiment integrada per tres persones: el director/a 
del centre, una persona en representació de l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde i una 
persona en representació dels Serveis Territorials d’Educació a proposta dels directors dels 
ST. 



 

 

 
Així mateix, aquesta comissió determinarà les mesures que en cada cas siguin aplicables 
davant dels possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 
cadascuna de les parts. 
 
Es reunirà com a mínim una vegada a l’any o quan sigui necessari per tal de resoldre les 
qüestions que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest conveni. 
 
Sisè. Vigència i durada 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració és des de la data de la darrera signatura 
electrònica, a efectes de l’1 de setembre de 2019 i fins a un màxim de quatre anys. En 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini les parts signades podran 
acordar unànimement una pròrroga per un període de fins a quatre anys més o la seva 
extinció, tal com recull l’article 49.h) 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. 
 
Setè. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni aquelles previstes a l’article 51.2 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En el cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos, es podran notificar a la part 
incomplidora les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest 
tràmit s’haurà de comunicar a través de la comissió de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni. 
 
Vuitè. 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. 
 
I en prova de conformitat, signen el present conveni quedant un exemplar en poder de 
cadascuna de les parts signatàries, en el lloc i la data indicades a la signatura. 
  
Annex 1 al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu 
a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de 
l’Institut Escola Pallerola 
 

1. Distribució d’alumne del curs 2019-2020 
 

08076522 

      

 
 

Escola Institut Total 

 

 

Percentatge 
d’alumnes 

91,01% 8,99% 100% 

 

 

Alumnes 496 49 545 

 

 

Grups 20 2 22 

 

      

      2. Estimació de despeses de funcionament 

  

      



 

 

 

Neteja Electricitat Calefacció Manteniment Total 

 
42.428,76 4.570,11 10.208,94 14.348,88 71.556,70 

      3.Import 
màxim 

    

      

 
Despesa estimada x Percentatge d'alumnes 6.433,54 

 
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. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D'EMPRESES (REEMPRESA) A 
NIVELL LOCAL I A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (2020-2023). 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre i l’Ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de 
Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
(reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023), el qual literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA CONSOLIDACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LACOMPRAVENDA D’EMPRESES (REEMPRESA) A NIVELL 
LOCAL A LAPROVÍNCIA DE BARCELONA (2020-2023) 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Sra. Presidenta delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en virtut del que disposa l’apartat 
4.1.4.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,aprovada per decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona (ref. reg.14600/19) de 16 de desembre de 
2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019; assistida per la Secretaria delegada,  
en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona (ref. reg. 2446/20) de 13 de març de 2020, publicat al BOPB de 16 de març de 
2020. 
 
I de l’altra, Ajuntament de Sant Celoni, amb NIF P0820100F representat en aquest acte per 
l’alcalde, facultat pel Ple de data 15 de juny de 2019, assistit pel secretari. 
 
 
 



 

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme 
i Comerç, (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la província 
de Barcelona. 
 
II. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADETC, sempre 
des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens locals de 
la província per la realització d'accions destinades a afavorir la consolidació d'activitat 
econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis adequats a les seves necessitats. 
 
III. Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la província de 
Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus 
territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i 
creixement empresarial. Segons dades corresponents a l’any 2018, hi ha 98 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses que han atès prop de 36.000 empreses i a gairebé 
72.000 persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial, 
assessorament i informació. 
 
IV. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació 
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es pot 
oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la continuïtat i 
creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar, en relació a 
aquesta tasca de recolzament a empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el 
seu procés de cessió de l’activitat, quan les circumstàncies ho requereixin. 
 
V. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte 
funcionament, finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el relleu en la 
seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al territori. 
Aquest podria ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben 
a la tercera generació.  
 
VI. Així de l’experiència dels darrers 8 anys amb 2.926 empreses cedents usuàries, les 
motivacions per vendre l’empresa són per aquests ordre: jubilació (28%), motius personals 
(13%), canvi de professió (11%),  salut (8%), impossibilitat de portar el negoci (7%), manca 
de temps (7%), desavinences entre els socis (6%), canvi de domicili (5%), cansament (5%), 
jubilació anticipada (3%), cerca d’inversor (1%) i altres (5%).  
 
VII. L’experiència permet concloure que el 17% de les persones emprenedores ateses pels 
CLSE són de perfil reemprenedor.  
 
VIII. Un 30% de les operacions de compravenda en aquest 8 anys han estat 
reempreses per persones que estaven en situació d’atur.  
 
IX. Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estimava que en 
els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors estarien 
involucrades en processos de Reempresa a la província de Barcelona. 
 
X.  La Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de  Reempresa de 
Catalunya, van signar un conveni de col·laboració per al període 2012-2015, per a 
desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa als CLSE de la província de 
Barcelona. 
 
XI. De forma complementària, es van signar 35 convenis de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, CECOT i cadascun dels ens locals participants en aquest 
Programa.  



 

 

 
XII. A través dels esmentats convenis de col·laboració es van assolir molt satisfactòriament 
els objectius previstos en relació a la implantació de la Reempresa al territori: 
 
- 35 punts locals Reempresa plenament operatius. 
- Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portalweb. 
- 2.248 nous usuaris atesos i candidats a iniciar processos de Reempresa. 
- 256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i prop de 14M €d’inversió 
induïda. 
 
XIII. Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les consideracions de 
millora recollides per totes les parts, es va afrontar una nova etapa per consolidar el model 
de la Reempresa, aportant nous mecanismes de suport als CLSE adients a un nou període.  
 
XIV. La Diputació de Barcelona i CECOT varen signar, per al període 2016-2019, un 
altre conveni de col·laboració pel desenvolupament del servei Reempresa a través dels 
CLSE de la província de Barcelona. L’objecte del conveni ha estat el de donar suport i 
apoderament als diversos punts locals Reempresa a través d’activitats de difusió, formació, 
intercanvi, resolució de dubtes i acompanyament personalitzat professionalitzador.  
 
XV.  Addicionalment al conveni abans mencionat, es va apostar per un nou i intens impuls 
que assegurés una resposta adequada a la demanda que es preveia es triplicaria en els 
propers anys, que permetés incrementar la dedicació del personal dels punts locals 
Reempresa, que la contribució als resultats fos menys desigual entre ells i que finalment 
assegurés la total cobertura territorial de la província.  
 
XVI. Per a donar resposta a aquests reptes de consolidació i creixement, la 
Diputació de Barcelona, va aprovar, per al període 2016-2019, els convenis específics 
entre aquesta corporació i els 35 ens locals per establir un sistema de finançament dels 
punts locals Reempresa en base als resultats dels mateixos. El sistema de finançament 
posat en marxa en aquest segon conveni es va orientar cap a la consecució de valor públic, 
és a dir, quant major ha estat l’impacte i els resultats de cadascun dels punts locals 
Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més llocs de treball 
salvaguardats i inversió induïda, més finançament s’ha obtingut. Atès que les casuístiques 
de suport i participació dels punts locals Reempresa són complexos, es varen definir un 
conjunt de mòduls que donaven resposta a cadascuna d’elles de manera equitativa i 
estimuladora.  
 
XVII. A través dels esmentats convenis de col·laboració pel període 2016-2019, es 
van assolir els següents resultats en relació a la consolidació i creixement de la Reempresa 
al territori: 
 
- 35 punts locals Reempresa consolidats, aportant una cobertura del 100% de la província 
gràcies als acords de supramunicipalitat. 
- Destinar prop de 2M€ al finançament dels 35 punts locals Reempresa per l’acompliment 
dels resultats de les seves actuacions. 
- 6.880 empreses cedents i persones reemprenedores ateses i candidats a iniciar 
processos de Reempresa. 
- 946 empreses salvades que representen 2.890 llocs de treball i prop de 40,85M€ 
d’inversió induïda. 
 
XVIII. A nivell global, es fixa com a objectiu l’assoliment dels següents indicadors pel 
que fa al període 2020-2023: 
 



 

 

 
 
S’ha pres la previsió de resultats de l’any 2019 com a base 100 i a aquesta base se li ha 
aplicat un increment del 20% el 2020, del 40% el2021, del 60% el 2022 i del 80% el 2023. 
 
XIX. Per al proper període 2020-23 es vol mantenir el nombre de 35 punts locals 
d’atenció per assegurar la proximitat als potencials usuaris (persones reemprenedores i 
empreses), tot garantint la cobertura del 100% del territori de la província sense 
solapaments entre els àmbits d’actuació de cada punt. 
 
Aquesta cobertura territorial dels punts locals d’atenció es va aconseguir en el període 
2016-19 a partir dels acords arribats amb cadascun d’ells per pactar l’àmbit territorial de 
referència i en base al model de prestació de serveis públics locals a persones 
emprenedores i empreses de la Diputació de Barcelona. 
 
La valoració de l’abast territorial i de la plena cobertura sense solapaments és molt positiva 
i clara de cara als usuaris de Reempresa. Així mateix es considera que cadascun d’aquests 
punts locals disposa d’una experiència, personal capacitat i relacions consolidades amb els 
prescriptors locals molt destacable i que alhora es vol preservar. 
 
XX. La minuta del conveni va ser aprovada per Decret 6665 de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 8 de juliol de 2020 i per l’ Ajuntament de Sant Celoni per 
Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2020. 
 
XXI. L’Ajuntament de Sant Celoni  és un dels 35 punts locals Reempresa i vol 
continuar oferint els serveis Reempresa dins del catàleg del seu CLSE.  
 
XXII. 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. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present conveni i 
de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen amb els 
següents 

PACTES 
 

Primer. OBJECTE 
 
L’objecte del present conveni és la regulació de les relacions i compromís entre Diputació 
de Barcelona i l’ Ajuntament de Sant Celoni per tal de portar a terme el Programa per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en l’àmbit 
territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’ Ajuntament de Sant Celoni. 
 
 
 
 



 

 

Segon. ACTIVITATS 
 
Les activitats que s’inclouen en el marc del present conveni i que ha de realitzar el CLSE 
com a punt local Reempresa són les de difusió i prescripció,captació i atenció de l’oferta i la 
demanda. Els resultats individuals de cada punt local Reempresa s’integren a la plataforma 
general del Centre de Reempresa de Catalunya. 
 
Les activitats que desenvolupen els punts locals Reempresa s’estructuren en 7 mòduls 
diferents: 
 
- Mòdul A. Persona reemprenedora 
- Mòdul A+. Pla de Reempresa 
- Mòdul B. Empresa cedent 
- Mòdul B+1. Pla de cessió simplificat 
- Mòdul B+2. Pla de cessió 
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts 
 
La descripció de cadascun dels mòduls es reflecteix a continuació: 
 
Mòdul A. Persona reemprenedora 
 
Aquest mòdul té en compte a cada persona reemprenedora correctament atesa i 
incorporada al mercat de la Reempresa. Aquesta persona reemprenedora ha de ser atesa 
pel personal tècnic donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més reunions. 
L’atenció d’aquesta persona reemprenedora conté, com a mínim, l’explicació del servei, la 
presentació del Centre de Reempresa de Catalunya, la presentació del diagrama de procés 
de Reempresa i l’alta al CRM. 
 
Mòdul A+. Pla de Reempresa 
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic en la realització 
del pla de Reempresa a una persona reemprenedora que forma part d’un cas d’èxit. El pla 
de Reempresa és un document que s’orienta a analitzar la viabilitat de la transmissió 
empresarial i haurà de seguir un guió proposat per la Diputació de Barcelona o tenir un 
contingut mínim assimilable a aquest guió. L’assessorament i tutoria del mateix la realitza el 
personal tècnic titular d’aquesta persona reemprenedora. 
 
Mòdul B. Empresa cedent 
 
Aquest mòdul té en compte a cada empresa cedent correctament atesa i incorporada al 
mercat de la Reempresa. Aquesta empresa cedent ha de ser atesa pel personal tècnic 
donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més reunions presencials. L’atenció 
d’aquesta empresa cedent, conté com a mínim, l’explicació del servei, la presentació del 
Centre de Reempresa de Catalunya, la presentació del procés de Reempresa i l’alta al 
CRM. 
 
Mòdul B+1. Pla de cessió simplificat 
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt local 
Reempresa en l’elaboració del pla de cessió simplificat a una empresa cedent. Aquest 
document s’orienta a presentar, de forma simplificada, l’activitat i estructura de l’empresa 
cedent i haurà de seguir un guió proposat per la Diputació de Barcelona o tenir un contingut 
mínim assimilable a aquest guió. L’assessorament i tutoria del mateix la realitza el personal 
tècnic titular d’aquesta empresa cedent. 
 
 



 

 

 
Mòdul B+2. Pla de cessió 
 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt local 
Reempresa en l’elaboració del pla de cessió a una empresa cedent. Aquest document 
s’orienta a presentar, de forma completa i detallada, l’activitat, estructura i evolució de 
l’empresa cedent i haurà de seguir un guió proposat per la Diputació de Barcelona o tenir 
un contingut mínim assimilable a aquest guió. L’assessorament i tutoria del mateix la 
realitza el personal tècnic titular d’aquesta empresa cedent. 
 
Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
 
Aquest mòdul es refereix a la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant 
l’acompanyament a una de les parts en el procés de compravenda. La part ha de ser 
acompanyada en el procés de negociació i tancament dels acords definitius de 
compravenda. Aquest acompanyament ha de ser prestat pel personal tècnic encarregat de 
gestionar la persona reemprenedora o l’empresa cedent. 
 
Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts 
 
Aquest mòdul significa la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant l’acompanyament 
a les dues parts en tot el procés de compravenda. Les parts han d’haver estat 
acompanyades en el procés de negociació i tancament dels acords definitius de 
compravenda. Aquest acompanyament ha de ser prestat pel personal tècnic encarregat de 
gestionar el procés entre les parts de manera presencial, tasca que s’adjudica al tècnic 
responsable de l’empresa cedent. 
 
Tercer. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
L’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’ Ajuntament de Sant Celoni a 
efectes d’aquest conveni és el dels municipis de Sant Celoni, Vallgorguina, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Gualba, Fogars de Montclús i 
Montseny  com a àmbit propi d’actuació inherent a l’ens. pel que fa al municipi de Sant 
Celoni, i en base ala formalització d’acords amb els corresponents ens locals pel que fa a la 
resta de municipis. 
 
Pel cas que algun dels ens locals participant en aquest àmbit territorial no hagi arribat a 
adoptar el corresponent acord o a completar la formalització del corresponent conveni, el 
Programa entrarà en vigor i es desenvoluparà íntegrament per la resta de les parts 
integrants o signatàries. 
 
Quart. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les activitats que es vulguin incloure en aquest conveni han d’estar realitzades per part del 
punt local Reempresa des de l’1 de gener de 2020al 31 de desembre de 2023. 
 
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Compromisos de l’ Ajuntament de Sant Celoni: 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a realitzar les activitats del Programa 
Reempresa seguint els criteris i pautes establerts per la Diputació de Barcelona i pel Centre 
de Reempresa de Catalunya, i en concret es compromet a: 
 
1. Col·laborar amb altres punts locals Reempresa en la realització de la Matinal de la 
Reempresa amb l’objectiu de propiciar, amb caràcter supramunicipal, el contacte entre 
empreses cedents i persones reemprenedores. 



 

 

 
2. Participar activament de les activitats de capacitació, formació i especialització 
proposades per la Diputació de Barcelona. 
 
3. Dinamitzar i captar oferta i demanda de les potencials persones cedents i 
reemprenedores del seu territori. 
 
4. Canalitzar oferta i demanda a través de les eines i instruments que esposen a la seva 
disposició, a través dels materials i utilitzant els recursos informàtics de Reempresa 
(Marketplace). 
 
5. Incrementar les relacions amb els agents socioeconòmics locals i supramunicipals, tals 
com patronals, associacions de comerciants,col·lectiu de gestories, etc. amb l’objectiu de 
difondre, comunicar i captar potencials empreses cedents i persones reemprenedores. 
 
6. Utilitzar, quan sigui menester, els mecanismes d’assistència tècnica previstos: HelpDesk 
i assistència als processos d’acompanyament. 
 
7. Vetllar per la qualitat del servei prestat a persones reemprenedores i empreses cedents i 
col·laborar en la seva avaluació. 
 
Compromisos de la Diputació de Barcelona: 
 
1. Garantir que l’ Ajuntament de Sant Celoni estigui informat sobre l’evolució general del 
Programa. 
 
2. Fer el seguiment de les activitats realitzades. 
 
3. Posar a disposició de l’ Ajuntament de Sant Celoni la capacitació i formació necessària 
pel correcte desenvolupament de l’assessorament i acompanyament en la transmissió 
empresarial entre empreses cedents i persones reemprenedores. 
 
4. Proporcionar el material i elements de comunicació necessaris segons les necessitats 
detectades. 
 
5. Col·laborar en la difusió dels actes i jornades realitzades per l’ Ajuntament de Sant 
Celoni amb l’objectiu de difondre el Programa i captar potencials empreses cedents i 
persones reemprenedores. 
 
6. Proporcionar els mitjans d’acompanyament i assessorament previstos, tant presencials 
com a distància: Helpdesk i assistència als processos d’acompanyament. 
 
7. La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, 
recolzarà econòmicament els ens locals per a l’execució del Programa Reempresa, 
mitjançant l'aprovació de convocatòries anuals de subvencions. 
 
Sisè. CONFIDENCIALITAT 
 
Totes les dades relacionades amb les persones reemprenedores i empreses participants 
en la Reempresa i llur activitats seran tractades confidencialment per ambdues parts. 
 
Setè. 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 de 
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. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
L’ens local, en tant que responsable del punt local Reempresa i responsable per tant de la 
recollida de dades, serà qui haurà d’informar i recollir el consentiment exprés dels 
participants en el Programa, en compliment de les obligacions de transparència i licitud del 
tractament del RGPD. 
 
Vuitè.- SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL 
 
El seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es durà a terme mitjançant una 
Comissió de seguiment que estarà integrada per una persona representant de la Diputació 
de Barcelona i una persona representant de l’ens local signatari del present conveni, i que 
resoldrà els problemes d’interpretació i de compliment que puguin plantejar-se respecte el 
present conveni. 
 
Novè. INTERPRETACIÓ 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre elcompliment 
d'allò pactat seran resolts de mutu acord, sota els criteris debona fe i de col·laboració 
mútua, d’acord amb l’establert al pacte vuitè. 
 
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni,ambdues parts 
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Desè. INCOMPLIMENTS DE LES PARTS 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc, sense perjudici del previst a la 
clàusula dotzena, a l’exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa 
dels respectius interessos. 
 
Onzè. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a la part executora material de les 
actuacions. 
 
Dotzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen elseu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la pròrroga del 
mateix. 
b) L’acord unànime de les parts signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 
signants. En aquest cas, l’altra part podrà notificarà la part que ha incomplert un 
requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 



 

 

compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment del conveni i a les demès parts signants. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que l’ha 
adreçat notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el 
conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels 
perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista al conveni oa altres lleis. 
 
Tretzè. MODIFICACIONS 
 
El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera de mutu acord, atenent a 
l’evolució del Programa. La modificació de les obligacions pactades requerirà l’aprovació de 
les parts i la formalització de la corresponent addenda. 
 
Catorzè. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previstes específicament, es regirà 
per les disposicions dels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; els articles 47 a 53 
de la Llei40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altres entitats(ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i per les disposicions que resultin materialment aplicables 
al conveni de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
Quinzè.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2023. 
 
Les parts, abans d’exhaurir-se el termini de vigència, podran acordar ampliar la vigència o 
prorrogar el conveni, fins un màxim de 4 anys addicionals. En qualsevol cas s’haurà 
d’aprovar pels òrgans competents i es farà constar de manera expressa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament i a un sol efecte el present 
Conveni, amb la data que consta a la signatura.” 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals relacionats en el punt primer de la 
resolució. 
 
Quart.- COMUNICAR els presents convenis de col·laboració, un cop degudament 
formalitats, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
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. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE REFORMA PER 
MATERIALITZAR AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER 
DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-38/19 (2019/6076). 
 
1r.- Concedir a Aralti, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 4 escala D, baixos 1a, de Sant Celoni, d’acord amb la 
documentació i projecte tècnic presentat, objecte de l’expedient OM-38/19. 
 
2n.- Concedir a Aralti, SL llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi 
d’ús de local a habitatge, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 4 escala D, baixos 1a, de 
Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions 
següents: 

 
- Condicions administratives: 

 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 
del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars 
d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera 
justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 



 

 

 
- Condicions específiques: 
 
1. Per a l’efectivitat de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 
 

 Projecte d’execució degudament visat i signat per promotor i tècnic  
 
3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la 
llicència anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
4t.- 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. 
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què 
hi hagi lloc. 
 
7.  CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS D'AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
SITUAT AL CARRER SANT ROC DE SANT CELONI OM-24/20 (2020/1746). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Sant Roc, núm. 33 de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el 
termini d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà 
del dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística 
caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars 
d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera 
justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística 
per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest 
ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 



 

 

5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord 
la legislació de règim local i sectorial. 
 
- Condicions específiques: 
 
1. Per a l’efectivitat de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 
 

 Programa de control de qualitat redactat i signat pel director d’execució material de 
l’obra.   

 Assumeix del director d’execució material de l’obra. Aparellador o arquitecte tècnic.  

 Dipòsit urbanístic per un import de 1160 Euros.  

 Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb indicació del dipòsit 
constituït. 
 
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. 
 
8.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE REFORMA D'EDIFICI EXISTENT ENTRE MITGERES ALS 
CARRERS DE LA PLAÇA DEL BESTIAR, NÚM. 51 I MAJOR, NÚM. 165, DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-43/19 (2019/6633). 
 
1r.- Concedir a Miloric 88, SL llicència municipal d’obres per reforma edifici existent entre 
mitgeres als carrers de Plaça del Bestiar, núm. 5 i Major, núm. 165, 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: 
 
Les assenyalades a l’informe emès pels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de data 28 de gener de 2020. 
 
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. 
 
9.  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2020 
DEL 2N 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.     
 
2. 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 segon 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 

PROJECTE 
FORTUNA Música Dissabte, 24 d’octubre 6 € 4 €   

 

FUENTEOVEJUNA GPS Dissabte, 31 d’octubre 
14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

HAMELÍ Familiar Diumenge, 1 de novembre 6 €  
4 
€  

 

EL TEMPS QUE NO 
TINDREM Musical Dissabte, 24 d’octubre 

14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

COSAS QUE SE 
OLVIDAN 
FACILMENTE GPS Del 12 al 15 de novembre 

10 
€ 8 €  6 € 

5 
€ 

ELS BRUGAROL Teatre Dissabte, 21 de novembre 
14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

CUAC! Familiar Diumenge, 6 de desembre 6 €  
4 
€  

 

CORROC GPS Dissabte, 19 de desembre 
10 
€  

5 
€  

 

 

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 
 
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: 
 

Fitxa activitats  
Costos previstos Aplicació press Import pre



 

 

vist 
1. Costos directes (1.1+1.2) 15.500,00 € 
1.1 Despeses personal  2.000,00 € 
1.1.1 Personal (tècnics de so i llum) 07 334 G0 22703 2.000,00 € 
1.2 Despeses en béns corrents i serveis  13.500,00 € 
1.2.1. Contractacions 07 334 G0 22609 11.000,00 € 
1.2.2. Lloguer de so i llum 07 334 G0 20303 1.000,00 € 
1.2.3. Impressió i distribució 
programes 

07 334 G0 22602 1.500,00 € 

2. Costos indirectes * 2.325,00 € 
(15% dels costos directes) 2.325,00 € 

3. Total costos (1+2) 17.825,00 € 

Ingressos previstos Concepte press Import pre
vist 

4. Venda entrades 6.684,00 € 
4.1.En base als ingressos 2019 34915 6.684,00 € 

5. Total ingressos (4+5+6+7) 6.684,00 € 

Diferència (5-3) -11.141,00 € 

Percentatge de cobertura del servei 37,50% 

* Els costos indirectes corresponen a despeses d'estructura departamental i general. Aquestes 
despeses ja es troben consignades al pressupost de la corporació en les  
 
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. 
 
3. A l’expedient consta informe de la tècnica de cultura de data 10 de setembre de 2020 i la 
diligència de la intervenció municipal de data 15 de setembre de 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 

3. L’article 44.2 TRLRHL preveu 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 hauran de consignar-se en els pressupostos 
de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi 
hagués. 
 
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, 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 2020 del 2n semestre que 
s’indiquen: 
 

Espectacle   Data A B C D 
F 

PROJECTE 
FORTUNA Música Dissabte, 24 d’octubre 

6 
€ 

4 
€   

 

FUENTEOVEJUNA GPS Dissabte, 31 d’octubre 
14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

HAMELÍ Familiar Diumenge, 1 de novembre 
6 
€  

4 
€  

 

EL TEMPS QUE NO 
TINDREM Musical Dissabte, 24 d’octubre 

14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

COSAS QUE SE 
OLVIDAN 
FACILMENTE GPS Del 12 al 15 de novembre 

10 
€ 

8 
€  

6 
€ 

5 
€ 

ELS BRUGAROL Teatre Dissabte, 21 de novembre 
14 
€ 

12 
€  

10 
€ 

7 
€ 

CUAC! Familiar Diumenge, 6 de desembre 
6 
€  

4 
€  

 

CORROC GPS Dissabte, 19 de desembre 
10 
€  

5 
€  

 

 
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 
 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquests acords. 
 
10.  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS TRIMESTRALS DEL 
CME PER AL CURS 2020-2021. 
 
1. Des de l’Àrea de Cultura i Educació, a través del Centre Municipal d’Expressió es promouen 
activitats trimestrals amb els objectius següents: 
 

 Apropar activitats d’expressió a usuaris que no són habituals del CME 

 Ampliar l’oferta d’activitats del CME en d’altres vessants artístiques, com són el dibuix, la 
pintura i la fotografia 



 

 

 Potenciar la creació i la promoció cultural en la ciutadania  
 
2. Per tal d’aconseguir els objectius indicats, any rere any, es programen tallers i cursos 
trimestrals per donar varietat a l’oferta habitual del CME. En aquest sentit, per al curs 2020-
2021 es plantegen tres cursos: 
 
Dibuix i pintura: Descobrir el llenguatge visual i plàstic propi a través de diferents 
tècniques pictòriques. 
 
INTRODUCCIÓ A LA PINTURA: Els elements del llenguatge visual: el punt, la línia, el pla, 
el color, la textura i la composició; perspectiva frontal i obliqua; el cos humà; diferents 
procediments pictòrics. 
 
PINTURA ACRÍLICA I OLI: Diferents procediments; diferents suports. 
 
PERFECCIONAMENT: Quan l’alumne ha assolit els coneixements bàsics i ha començat a 
trobar el seu traç, referents pictòrics i els procediments amb els que se sent més còmode, 
cal que comenci a experimentar pel seu compte de manera que puguem solucionar les 
dificultats amb les que s’anirà trobant i reforçar les mancances 
 
Iniciació a la fotografia digital: Curs bàsic d’iniciació a la fotografia digital. Un curs teòric i 
pràctic on aprendre a fer servir la teva càmera i treure-li el màxim profit. Els continguts que 
es treballen son com funciona una càmera digital i com fer fotografia, composició d’ imatges 
i iniciació en el revelat i retoc digital a través de recursos online. Els objectius son proveir 
dels coneixements necessaris, per fer front a les circumstàncies particulars de cada 
fotografia i obtenir com a resultat la imatge desitjada. 
 
Monogràfic de fotografia: Monogràfic de fotografia per treure-li el màxim profit al nostre 
smartphone. Per poder realitzar millors fotografies amb la càmera del nostre mòbil, 
necessitem conèixer part de la técnica fotogràfica, les APPS per millorar-la, les regles 
visuals i creatives, les possibilitats d’edició i la difusió a través de les xarxes socials. La 
proposta va dirigida a totes aquelles persones que vulguin aprendre a fer millor fotografies 
amb el mòbil i/ a fer més atractiu el seu perfil a les xarxes socials. També està indicat per 
persones que volen donar a conèixer un producte a partir de les xarxes socials. 
 
3. Per tot el què s’ha exposat, des de l’Àrea de Cultura i Educació es proposa l’aprovació 
dels preus públics per a les activitats trimestrals del CME: 
 

Activitat  Durada Horaris Preu 

Dibuix i pintura 
Trimestra
l 

Dilluns de 19.00 a 
21.00 90,10 € 

Iniciació a la fotografia digital 
Trimestra
l 

Divendres 19.00 a 
21.00 

114,48 
€ 

Monogràfic de fotografia 
Trimestra
l 

Divendres 17.00 a 
21.00 55,12 € 

 
Es detallen tot seguint els estudis econòmics. El pressupost de les despeses que configuren 
el cost d’aquestes activitats es troben previstes en els aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Dibuix i pintura 

Costos previstos 
Aplicaciópres
s 

Impor
t previst 

1. Costos directes (1.1+1.2) 
 

  85,00 € 

1.1 Despeses personal  
 

  0,00 € 

1.1.1 Personal 
 

    
1.2 Despeses en bénscorrens i 

serveis 
 

  85,00 € 

1.2.1. Costcurs 
07 326 C0 
22606 

85,00 
€   

2. Costos indirectes * 
 

  5,10 € 

(6% dels costos directes) 
 

5,10 €   

3. Total costos (1+2) 
 

  90,10 € 

Ingressos previstos   
Impor
t previst 

4. Preu per participant 
 

  90,10 € 

4.1.Preu per participant 
 

90,10 
€   

4.2 Nombre previst de participants 1     

5. Total ingressos (4+5+6+7)     90,10 € 

Diferència (5-3)   
 

0,00 € 

Percentatge de cobertura del servei   
 

100,00% 

 

Iniciació a la fotografia digital 

Costos previstos 
Aplicaciópres
s Import previst 

1. Costos directes (1.1+1.2) 
 

  
1.080,00 
€ 

1.1 Despeses personal  
 

  0,00 € 

1.1.1 Personal 
 

    
1.2 Despeses en bénscorrens i 

serveis 
 

  
1.080,00 
€ 

1.2.1. Costcurs 
07 326 C0 
22606 

1.080,0
0 €   

2. Costos indirectes * 
 

  64,80 € 

(6% dels costos directes) 
 

64,80 €   

3. Total costos (1+2) 
 

  
1.144,80 
€ 

Ingressos previstos   Import previst 

4. Preu per participant 
 

  114,48 € 

4.1.Preu per participant 
 

114,48 
€   

4.2 Nombre previst de participants 10     

5. Total ingressos (4+5+6+7)     
1.144,80 
€ 

Diferència (5-3)     0,00 € 

Percentatge de cobertura del servei     100,00% 

 
 

Monogràfic de fotografia 



 

 

Costos previstos 
Aplicaciópres
s 

Impor
t previst 

1. Costos directes (1.1+1.2) 
 

  520,00 € 

1.1 Despeses personal  
 

  0,00 € 

1.1.1 Personal 
 

    
1.2 Despeses en bénscorrens i 

serveis 
 

  520,00 € 

1.2.1. Costcurs 
07 326 C0 
22606 

520,00 
€   

2. Costos indirectes * 
 

  31,20 € 

(6% dels costos directes) 
 

31,20 
€   

3. Total costos (1+2) 
 

  551,20 € 

Ingressos previstos   
Impor
t previst 

4. Preu per participant 
 

  55,12 € 

4.1.Preu per participant 
 

55,12 
€   

4.2 Nombre previst de participants 10     

5. Total ingressos (4+5+6+7)     551,20 € 

Diferència (5-3)     0,00 € 

Percentatge de cobertura del servei     100,00% 

 

* Els costos indirectescorresponen a despesesd'estructura departamental i general. 
Aquestesdespese ja es trobenconsignades al pressupost de la corporació en les 
aplicacionscorresponents.  

 
4. A l’expedient consta l’informe de la tècnica de Cultura de data 10 de setembre de 2020 i 
la diligència de la intervenció municipal de data 14 de setembre de 2020. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. L’article 44.2 TRLRHL preveu 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 hauran de consignar-se en els pressupostos de l'entitat 
les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi hagués. 
 



 

 

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, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar els preus públics per a les activitats trimestrals del Centre Municipal d’Expressió 
(Curs 2020-2021) que s’indiquen: 
 

Activitat  Durada Horaris Preu 

Dibuix i pintura 
Trimestra
l 

Dilluns de 19.00 a 
21.00 90,10 € 

Iniciació a la fotografia digital 
Trimestra
l 

Divendres 19.00 a 
21.00 

114,48 
€ 

Monogràfic de fotografia 
Trimestra
l 

Divendres 17.00 a 
21.00 55,12 € 

 
2. Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquests acords. 
 

11. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 

DESEMBRE, SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS, CONTRA MJDP, DE SANT CELONI. 
 
1. En data 9 de juny de 2020, l’alcalde va dictar resolució acordant la incoació d’expedient 
sancionador per la vulneració de l’article 13.1 b)de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de 
la tinença d’animals potencilament perillosos i donant trasllat a la part denunciada del 
contingut de l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, el qual estableix que: 
 
- El reconeixement de responsabilitat per part de l’infractor suposarà la finalització del 
procediment amb la imposició de la sanció que correspongui.  
 
- Al tenir la sanció únicament caràcter pecuniari, el pagament voluntari pel presumpte 
responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà la finalització del 
procediment, sense necessitat de nova resolució, excepte en el relatiu a la reposició de la 
situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la 
comissió de la infracció, si s’hagués incoat. 
 
- En els dos casos anteriors, es preveu una reducció del 20% sobre l'import de la sanció 
proposada, que serà acumulable entre sí i la seva efectivitat quedarà condicionada al 
desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
2. Per tal de facilitar el compliment de l’apartat anterior, es va adjuntar model de declaració 
perquè fos emplenada i entregada a aquest ajuntament amb la deguda justificació del 
abonament de l’import de la sanció proposada amb el corresponent descompte. 
 
3. La referida resolució va ser degudament notificada el dia 19/06/2020. En aquesta notificació 
s’indicava que el termini establert per dur a terme el tràmit de reconeixement de la 
responsabilitat i abonament de la sanció proposada amb el descompte indicat, o per contra, 
presentar les al·legacions que considerés oportunes, era de 10 dies hàbils a partir de la data 
de notificació. 
 



 

 

4. Transcorregut el termini fixat sense que la part interessada hagi fet efectiu el pagament de 
la sanció, ni hagi presentat cap al·legació respecte la incoació del present expedient 
sancionador, tal com s’especifica a l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador serà considerat proposta de resolució en tant que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 1 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, defineix que els gossos que pertanyen a la raça Rottweiler són 
considerats potencialment perillosos. 
 
L’article 7 de la referida norma, descriu les conductes que poden incórrer en infracció 
contra aquesta llei, establint a l’apartat 3.b) el fet de no contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil, com a infracció greu. 
Per altra banda, l’article 3.1 de la Llei 50/1999 sobre el Règim jurídic de la tinença 
d’animals potencilament perillosos, estipula que la tinença de qualsevol animal classificat 
com potencialment perillós a l’ampara d’aquesta llei, requerirà l’obtenció d’una llicència 
administrativa, que serà atorgada per l’Ajuntament del municipi on resideixi el sol·licitant. 
 
És en el RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, on es 
relaciona les races de gossos considerats potencialment perillosos, i a l’Annex I, trobem 
efectivament la raça de gos Rottweiler com una d’elles. 
 
Respecte a la qualificació dels fets, és d’aplicació el capítol III, de les Infraccions i sancions, 
de la 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencilament perillosos, 
article 13 concretament on s’estipulen les infraccions contra aquesta norma, qualificades 
com a molt greus, greus i lleus. 
 
Quant la persona responsable de les infraccions, ens hem de remetre a la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, 
que en l’article 13.8, regula que es consideren responsables de les infraccions a qui per 
acció o omissió haguessin participat en la comissió d’aquestes, al propietari o tenidor dels 
animals. 
 
S’ha de tenir en compte el que disposen els articles 63, 64 i 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sobre 
els procediments de naturalesa sancionadora i l’article 25 i següents de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, respecte als principis de la potestat sancionadora. 
 
També és d’aplicació el què preveu el Decret de la Generalitat de Catalunya, número 
278/1993 de 9 de novembre, regulador del procediment administratiu sancionador que els 
òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar, d’acord amb la normativa estatal i 
que, alhora és d’aplicació supletòria pels ens locals de Catalunya, en defecte total o parcial 
dels procediments sancionadors específics regulats en ordenaments sectorials o en les 
ordenances locals i sempre que no contradigui el procediment sancionador regulat a la 
LPCAP. 
 
S'aplicarà a aquest tràmit sancionador el procediment ordinari, segons el que disposen els 
articles de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les 
administracions públiques (LPCAP) que regulen el procediment sancionador. 
 
Qualificació dels fets 
 
La situació legal del gos considerat potencialment perillós, objecte d’aquest expedient, en la 
que el seu posseïdor no disposa de la llicència preceptiva per tenir-los, ni ha contractat 



 

 

l’assegurança civil obligatòria, ni tampoc l’ha inscrit al corresponent registre, engloba una 
sèrie d’infraccions a les diferents normes vigents aplicables en tema de gossos 
potencialment perillosos, tant a nivell estatal com autonòmic.  
 
Tot i així, el fet més greu i que subsumeix els altres és el no tenir llicència, ja que aquest 
requisit obligatori, suposa que perquè li sigui concedida la referida llicència, ha d’acreditar 
la contractació d’una pòlissa d’assegurança civil, com també implica que des de 
l’Ajuntament es tramiti la inscripció de l’animal en el cens corresponent. Per tant, entenem 
que s’ha d’aplicar l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença 
d’animals potencilament perillosos, que estableix que tenir gossos o animals potencialment 
perillosos sense llicència, és una infracció molt greu. 
 
Persona responsable 
 
La persona responsable, en concepte d'autora dels fets descrits, és la Sra.  MJDP, amb 
domicili a efectes de notificacions, a Sant Celoni, com a posseïdora de l’animal descrits als 
fets de la present resolució. 
 
Òrgan competent 
 
L’article 13.b) de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, disposa 
que la competència per a imposar sancions greus i molt greus, correspon al ple de 
l’ajuntament. Tanmateix, per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, del dia 28 de 
setembre de 2017, es va delegar la competència en la Junta de govern local per a la 
resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molts greus en matèria de 
gossos perillosos. 
 
En el present expedient ens trobem amb fets qualificats tant com a molt greus, greus i lleus, 
que d’acord amb la norma aplicable, els òrgans competents per a la seva resolució varien, 
essent el competent per a la resolució de les infraccions molt greus i greus el Ple de 
l’ajuntament i per a les lleus, l’alcalde. No obstant, i conforme el principi d’economia 
processal, amb el que es busca evitar actuacions innecessàries que dilatin els 
procediments, agilitzant-los, acumulem en un sol procediment sancionador totes les 
conductes infractores i el sotmetem a resolució de l’òrgan que té la competència per a les 
faltes més greus. 
 
Sancions aplicables 
 
Com en el present expedient no concorren circumstàncies agreujants, es considera 
procedent la imposició de la següent sanció: 
 
Per la infracció molt greu prevista a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic 
de la tinença d’animals potencilament perillosos, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència i considerant que aquesta infracció subsumeix les 
altres faltes comeses, tals com no contractrar l’assegurança civil obligatòria i no inscriure el 
gos a registre pertinent, la sanció és de multa de 2.404,06 a 15.025,30 €. En base a allò 
explicat a l’apartat de qualificació dels fets, és d’aplicació la sanció per import de 2.404,06 
€. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern ACORDA: 
 
1. Imposar a la Sra. MJDP, amb domicili a efectes de notificacions a Sant Celoni, com a 
posseïdora del gos de raça Rottweiler, amb número de xip 941000022459543, per la 
presumpta vulneració dels articles 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la 
tinença d’animals potencilament perillosos, la sanció per import de 2.404,06 € 
 



 

 

2. Notificar aquest acord a la part interessada, als efectes escaients. 
 
12. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS A LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 
DESEMBRE, SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS, CONTRA ABV DE SANT CELONI. 
 
1. En data 13 de febrer de 2020, l’alcalde va dictar resolució acordant la incoació d’expedient 
sancionador per la vulneració dels articles 13.1 b) i 13.2. a) de la Llei 50/1999, sobre el Règim 
jurídic de la tinença d’animals potencilament perillosos i donant trasllat a la part denunciada 
del contingut de l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, el qual estableix que: 
 
- El reconeixement de responsabilitat per part de l’infractor suposarà la finalització del 
procediment amb la imposició de la sanció que correspongui.  
 
- Al tenir la sanció únicament caràcter pecuniari, el pagament voluntari pel presumpte 
responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà la finalització del 
procediment, sense necessitat de nova resolució, excepte en el relatiu a la reposició de la 
situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la 
comissió de la infracció, si s’hagués incoat. 
 
- En els dos casos anteriors, es preveu una reducció del 20% sobre l'import de la sanció 
proposada, que serà acumulable entre sí i la seva efectivitat quedarà condicionada al 
desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
2. Per tal de facilitar el compliment de l’apartat anterior, es va adjuntar model de declaració 
perquè fos emplenada i entregada a aquest ajuntament amb la deguda justificació del 
abonament de l’import de la sanció proposada amb el corresponent descompte. 
 
3. La referida resolució va ser degudament notificada el dia 2/03/2020. En aquesta notificació 
s’indicava que el termini establert per dur a terme el tràmit de reconeixement de la 
responsabilitat i abonament de la sanció proposada amb el descompte indicat, o per contra, 
presentar les al·legacions que considerés oportunes, era de 10 dies hàbils a partir de la data 
de notificació. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que la part interessada hagi fet efectiu el pagament de 
la sanció, ni hagi presentat ca al·legació respecte la incoació del present expedient 
sancionador, tal com s’especifica a l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador serà considerat proposta de resolució en tant que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 1 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, defineix que els gossos que pertanyen a la raça American 
Stafforshire són considerats potencialment perillosos. 
 
L’article 7 de la referida norma, descriu les conductes que poden incórrer en infracció 
contra aquesta llei, establint a l’apartat 3.b) el fet de no contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil, com a infracció greu. 
 
Per altra banda, l’article 3.1 de la Llei 50/1999 sobre el Règim jurídic de la tinença 
d’animals potencilament perillosos, estipula que la tinença de qualsevol animal classificat 
com potencialment perillós a l’ampara d’aquesta llei, requerirà l’obtenció d’una llicència 
administrativa, que serà atorgada per l’Ajuntament del municipi on resideixi el sol·licitant. 
És en el RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, on es 



 

 

relaciona les races de gossos considerats potencialment perillosos, i a l’Annex I, trobem 
efectivament la raça de gos American Bully com una d’elles. 
 
Respecte a la qualificació dels fets, és d’aplicació el capítol III, de les Infraccions i sancions, 
de la 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencilament perillosos, 
article 13 concretament on s’estipulen les infraccions contra aquesta norma, qualificades 
com a molt greus, greus i lleus. 
 
Quant la persona responsable de les infraccions, ens hem de remetre a la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, 
que en l’article 13.8, regula que es consideren responsables de les infraccions a qui per 
acció o omissió haguessin participat en la comissió d’aquestes, al propietari o tenidor dels 
animals. 
 
S’ha de tenir en compte el que disposen els articles 63, 64 i 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sobre 
els procediments de naturalesa sancionadora i l’article 25 i següents de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, respecte als principis de la potestat sancionadora. 
 
També és d’aplicació el què preveu el Decret de la Generalitat de Catalunya, número 
278/1993 de 9 de novembre, regulador del procediment administratiu sancionador que els 
òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar, d’acord amb la normativa estatal i 
que, alhora és d’aplicació supletòria pels ens locals de Catalunya, en defecte total o parcial 
dels procediments sancionadors específics regulats en ordenaments sectorials o en les 
ordenances locals i sempre que no contradigui el procediment sancionador regulat a la 
LPCAP. 
 
S'aplicarà a aquest tràmit sancionador el procediment ordinari, segons el que disposen els 
articles de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les 
administracions públiques (LPCAP) que regulen el procediment sancionador. 
 
Qualificació dels fets 
 
La situació legal dels gossos considerats potencialment perillosos, objecte d’aquest 
expedient, en la que el seu posseïdor no disposa de la llicència preceptiva per tenir-los, ni 
ha contractat l’assegurança civil obligatòria, ni tampoc l’ha inscrit al corresponent registre, 
engloba una sèrie d’infraccions a les diferents normes vigents aplicables en tema de 
gossos potencialment perillosos, tant a nivell estatal com autonòmic.  
 
Tot i així, el fet més greu i que subsumeix els altres és el no tenir llicència, ja que aquest 
requisit obligatori, suposa que perquè li sigui concedida la referida llicència, ha d’acreditar 
la contractació d’una pòlissa d’assegurança civil, com també implica que des de 
l’Ajuntament es tramiti la inscripció de l’animal en el cens corresponent. Per tant, entenem 
que s’ha d’aplicar l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença 
d’animals potencilament perillosos, que estableix que tenir gossos o animals potencialment 
perillosos sense llicència, és una infracció molt greu. 
 
Per altra banda, el fet de deixar els animals considerats potencialment perillosos o no haver 
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o extraviament, està tipificat a 
l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals 
potencilament perillosos com a falta greu, la qual cosa queda acreditada amb la declaració 
dels agents de policia local TIP 1132 I1143, que els van observar sols per la via pública i 
els van fotografiar. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Persona responsable 
 
La persona responsable, en concepte d'autora dels fets descrits, és el Sr. ABV, amb 
domicili a Sant Celoni, com a propietari dels animals descrits als fets de la present 
resolució. 
 
Òrgan competent 
 
L’article 13.b) de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, disposa 
que la competència per a imposar sancions greus i molt greus, correspon al ple de 
l’ajuntament. Tanmateix, per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, del dia 28 de 
setembre de 2017, es va delegar la competència en la Junta de govern local per a la 
resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molts greus en matèria de 
gossos perillosos. 
 
En el present expedient ens trobem amb fets qualificats tant com a molt greus, greus i lleus, 
que d’acord amb la norma aplicable, els òrgans competents per a la seva resolució varien, 
essent el competent per a la resolució de les infraccions molt greus i greus el Ple de 
l’ajuntament i per a les lleus, l’alcalde. No obstant, i conforme el principi d’economia 
processal, amb el que es busca evitar actuacions innecessàries que dilatin els 
procediments, agilitzant-los, acumulem en un sol procediment sancionador totes les 
conductes infractores i el sotmetem a resolució de l’òrgan que té la competència per a les 
faltes més greus. 
 
Sancions aplicables 
 
Com en el present expedient no concorren circumstàncies agreujants, es considera 
procedent la imposició de la següent sanció: 
 
Per la infracció molt greu prevista a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic 
de la tinença d’animals potencilament perillosos, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència i considerant que aquesta infracció subsumeix les 
altres faltes comeses, tals com no contractrar l’assegurança civil obligatòria i no inscriure el 
gos a registre pertinent, la sanció és de multa de 2.404,06 a 15.025,30 €. En base a allò 
explicat a l’apartat de qualificació dels fets, és d’aplicació la sanció per import de 2.404,06 
€. 
 
Per la infracció greu prevista a l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de 
la tinença d’animals potencilament perillosos, consistent en deixar deslligat un animal 
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva 
escapada o extraviament, la sanció és de multa de 300,52 a 2.404,05 €. En base a allò 
explicat a l’apartat de qualificació dels fets, és d’aplicació la sanció per import de 300,52 €. 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, i previ dictamen de la Comissió 
Informativa General, per unanimitat, la Junta de Govern ACORDA: 
 
1. Imposar al Sr. ABV amb domicili a Sant Celoni, com a titular dels gossos anomenats 
Brownie i Cookie, de raça American Staforshires, per la presumpta vulneració dels articles 
13.1.b) i 13.2.a) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals 
potencilament perillosos, les següents sancions, que sumen un total acumulat de 2.704,58 
€: 
 
Per la infracció molt greu prevista a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic 
de la tinença d’animals potencilament perillosos, consistent en tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència i considerant que aquesta infracció subsumeix les 



 

 

altres faltes comeses, tals com no contractrar l’assegurança civil obligatòria i no inscriure el 
gos a registre pertinent, la sanció és de multa de 2.404,06 a 15.025,30 €. En base a allò 
explicat a l’apartat de qualificació dels fets, és d’aplicació la sanció per import de 2.404,06 
€. 
 
Per la infracció greu prevista a l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999, sobre el Règim jurídic de 
la tinença d’animals potencilament perillosos, consistent en deixar deslligat un animal 
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva 
escapada o extraviament, la sanció és de multa de 300,52 a 2.404,05 €. En base a allò 
explicat a l’apartat de qualificació dels fets, és d’aplicació la sanció per import de 300,52 €. 
 
2. Notificar aquest acord a la part interessada, als efectes escaients. 
 
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 
 
 
    


