
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE NOVEMBRE 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.: JGL2020/15 
Caràcter: ordinària 
Data:  5 de novembre de 2020 
Inici: 09:30 
Fi: 09:40  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
Presidenta accidental: Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
 
Regidors/es:  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat  
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

       Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
    
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
   
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 22.10.2020. 
 

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

2.Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres de remodelació integral del 
cementiri de Sant Celoni, segona fase. 
 
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Electricitat Boquet, SL, amb motiu 
del contracte per a l'execució de les obres d'aplicació del Pla Director d'enllumenat públic de 
Sant Celoni, segona fase - Accions 2016. 
 
4. Aprovació, si escau, de l'inici de la contractació de serveis inclosos a l'acord marc 2018.06 de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d'auditoria pública i control 
financer de subvencions amb destinació als ens locals de Catalunya, que promou l'ACM. 
 
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol 
Associació Educativa Auró - Escola Pascual - en l'establiment de les condicions que han 
d'ordenar la reserva de deu places escolars de 0-3 anys, per a infants amb necessitats 
educatives específiques per al curs 2020-2021 (Expedient núm. 2020/3846). 
 



 

 

6. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors per la 
instal·lació d'un ascensor en un edifici existent i formació d'un itinerari practicable al carrer 
Santa Fe, núm. 44, a nom de la Comunitat de propietaris Santa Fe, 44, de Sant Celoni. 
Expedient OM-31/20 (2020/3897). 
 
7. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors 
d'estintolament d'un mur interior de càrrega i reforma de la cuina al carrer Doctor Fleming, núm. 
11 de Sant Celoni. Expedient OM-37/20 (2020/4057). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
8. Declarar deserta la licitació convocada per l'Ajuntament de Sant Celoni per contractar la 
concessió del servei de Bar Restaurant del camp municipal d'Esports "11 de setembre". 
 
9. Aprovació dels preus públics per a la programació de Festes de Sant Martí 2020. 
 
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 22.10.2020. 

 
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 22.10.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  

 
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REMODELACIO INTEGRAL DEL CEMENTIRI DE SANT CELONI, SEGONA FASE. 
 
1. Adjudicar a Universal Construcciones y Colocaciones SL, amb CIF B-63591762, el contracte 
per a l’execució de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni, fase 2, 
d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte de l’empresa SOB Arquitectos SLP, per 
la quantitat de 141.073,57 €, IVA no inclòs. 
 
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 
4. Disposar la despesa de 170.699,02 € (base imposable de 141.073,57 € més el 21% d’IVA) a 
favor de Universal Construcciones y Colocaciones SL, amb CIF B-63591762, a l’aplicació 
05.164A0.62395 del pressupost municipal per a 2020. 
 
5. Notificar aquests acords a tots els licitadors, amb indicació dels recursos que poden 
interposar. 
 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER ELECTRICITAT BOQUET 
SL, AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’APLICACIÓ 
DEL PLA DIRECTOR D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT CELONI, SEGONA FASE – 
ACCIONS 2016. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 9.360.27 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Electricitat Boquet SL, amb CIF número B-62.145.503, amb motiu del contracte signat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per a l’execució de les obres contingudes al Projecte per a 



 

 

l’aplicació del Pla director d’enllumenat públic del municipi de Sant Celoni, segona fase – 
accions 2016. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot 
informant que per poder recuperar l’aval bancari serà necessari presentar davant la Tresoreria 
municipal l’original de la carta de pagament del dipòsit de l’aval, juntament amb la següent 
documentació: 
 

a) Quan l’empresa està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya : 

 
- Si qui recull l’aval és el representant legal: original del seu DNI 
- Si qui recull l’aval no és el representant legal: original del DNI de la persona que recull 

l’aval, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir l’aval 
signada pel representant legal 

 
b) Quan l’empresa no està inscrita al RELI: 

 
- Còpia de l’escriptura de poders vigent del representant legal de l’empresa 
- Certificat original de l’empresa conforme els poders estan vigents 
- Si qui recull l’aval és el representant legal: original del seu DNI 
- Si qui recull l’aval no és el representant legal: original del DNI de la persona que recull 

l’aval, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir l’aval 
signada pel representant legal. 

 
4. APROVACIÓ DE L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS INCLOSOS A L’ACORD 
MARC 2018.06 DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES 
ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS AMB 
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, QUE PROMOU L’ACM. 
 
1. Iniciar la contractació del sublot 4.1 (servei de col·laboració en les actuacions de control 
financer de subvencions previst a la Llei general de subvencions) i del sublot 5.1 (altres treballs 
de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans interventors) de 
l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la Intervenció en les actuacions d’auditoria pública i 
control financer de subvencions, expedient  2018.06, de l’Associació Catalana de Municipis.  
 
2. Determinar que la durada dels contractes basats sigui d’un any, sense fixar un nombre 
màxim ni mínim d’hores a prestar pel contractista amb caràcter obligatori, essent el termini 
aproximat de lliurament dels treballs el 30.04.2021. 
 
3. Establir que l’adjudicació dels contractes basats es faci d’acord amb els següents criteris: 
 

- Criteris automàtics (oferta econòmica) 80 punts 
- Criteris que depenen d’un judici de valor (proposta tècnica) 20 punts 

 
4. Convidar a participar en la licitació dels dos sublots a les empreses que s’indiquin a 
continuació, a qui s’enviarà el formulari annex 6 degudament complimentat amb les dades dels 
serveis a contractar, per tal que en el termini de 10 dies hàbils formulin la seva oferta concreta, 
d’acord amb el model de l’annex 7: 
 

Faura-Casas 
Auren 
Cortés y Asociados 
Pleta 

 
5. Autoritzar la corresponent despesa amb càrrec a les següents partides del pressupost 
municipal per a 2020:  



 

 

 

Lot 4.1 8.000 € 00.931A0.22706 (Estudis i treballs tècnics) 

Lot 5.1 15.000 € 00.931A0.22706 (Estudis i treballs tècnics) 

 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L'ESCOLA BRESSOL ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ-ESCOLA PASCUAL- EN 
L'ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D'ORDENAR LA RESERVA DE DEU 
PLACES ESCOLARS DE 0-3 ANYS PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2020-2021 (EXPEDIENT NÚM. 2020/3846). 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual, per a l’establiment de les condicions que han 
d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0–3 anys per a infants amb necessitats 
educatives específiques per al curs 2020-2021. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA LLAR 
D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ -ESCOLA PASCUAL- PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE DEU 
PLACES ESCOLARS DE 0–3 ANYS PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2020–2021. 
 
R E U N I T S  
 
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua 
com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) NIF número P-
0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1 de 08470 Sant Celoni, en nom i representació de dita 
corporació, en ús de les facultats de l’art. 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i especialment facultat per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de 
data de la signatura electrònica, assistit del Secretari municipal que dóna fe de l’acte.  
 
I d’altre part, la senyora X, major d’edat, amb domicili professional a Sant Celoni, carrer 
Vallgorguina número 2, 08470 Sant Celoni i DNI número 37285454-Q, que obra en nom i 
representació de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual, amb el mateix domicili i NIF 
número G-65145583, en qualitat d’apoderada de la mateixa, en ús de les facultats relacionades 
a l’article 21 dels estatuts de l’Associació Educativa Auró inscrita a la Secció 1a del Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 39496 i data de la 
Resolució 28.05.2009 i que assegura vigent. 
 
Les parts es reconeixen capacitat i representació legal suficient per a la formalització del 
present conveni i, als efectes esmentats, 
 
E X P O S E N  

 
I. Que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència 
pròpia dels municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb 
l’administració educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir 
activitats complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries, entre 
d’altres, d’educació, joventut i ocupació. 
 
II. Que d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’educació 
infantil és una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins al sis anys d’edat, té 
caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil comprèn fins als 
tres anys d’edat. 
 



 

 

III. Que la importància de l’adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant 
durant els seus primers anys de vida en relació amb el seu procés d’aprenentatge és un fet 
contrastat per la psicologia evolutiva i educativa. És així que en l’educació infantil de primer 
cicle el desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l’evolució física, afectiva, 
intel·lectual i social de la persona té una gran importància. És un cicle, per tant, que permet 
prevenir o compensar a temps algunes de les situacions que s’originen en les desigualtats 
socials, econòmiques i culturals de les famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, 
que, amb posterioritat, poden obstaculitzar el desenvolupament dels processos d’aprenentatge 
de l’alumne o l’assoliment d’un adequat rendiment escolar. 
 
IV. Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu 
article 18, estipula que es considera alumnat amb necessitats educatives específiques, a 
l’efecte de la seva admissió en els centre, el que per raons socioeconòmiques o socioculturals 
requereixi una atenció educativa específica, el de nova incorporació al sistema educatiu, en el 
cas que per la seva competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics requereixi 
una atenció educativa específica, i aquell que té necessitats educatives especials, és a dir, 
l’alumnat afectat per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que manifesta trastorns 
greus de la personalitat o de conducta, o malalties degeneratives greus.  
 
V. Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu 
article 19, estipula que la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i, 
consegüentment, la cohesió social, s’afavoreixen mitjançant l’escolarització equilibrada 
d’aquest alumnat. 
 
VI. Atès que el Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies d’intervenció, 
entre d’altres, per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la llengua 
catalana com a llengua vehicular; és afavorir una escolarització òptima i equilibradade tots els 
infants mitjançant la incorporació als centres educatius de tot l’alumnat, la distribució 
equilibrada de l’alumnat, la prevenció i tractament de l’absentisme escolar i la prevenció de 
qualsevol tipus de discriminació en l’escolarització (gènere, cultura, condició...). 
 
VII. Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya van signar conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu 
d’Entorn, amb data 22 de febrer de 2006. Aquest conveni es prorroga cada dos anys 
mitjantçant addenda. 
 
VIII. Atès que per al curs 2020–2021 el municipi de  Sant Celoni disposarà de 2 
escoles bressols autoritzades, una pública i una privada. 
 
IX. Atès que l’escola bressol privada Associació Educativa Auró-Escola Pascual 
forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per fomentar la cohesió social. 
 
X. Atès que una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la 
llengua catalana com a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de 
l’alumnat des de la 1a infància. 
 
XI. Atès que l’Associació Educativa Auró-Escola Pascualestà disposada a acollir 
nou infants amb necessitats educatives específiques que per raons socioeconòmiques o 
socioculturals requereixin una atenció educativa específica, que designi l’Ajuntament de Sant 
Celoni, prèvia valoració d’una Comissió 0-3 integrada per tècnics dels àmbits municipals de 
Comunitat i Educació. 
 



 

 

XII. Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni vol col·laborar amb l’Associació Educativa 
Auró-Escola Pascual amb la quota mensual d’aquestes places. 
 
Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen el present document d’acord amb les següents   
 
C L À U S U L E S  
 
PRIMERA: L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual per a l’establiment de les 
condicions que han d’ordenar la reserva de nou places escolars de 0–3 anys per a infants amb 
necessitats educatives específiques per al curs 2020–2021. 
 
SEGONA: L’Associació Educativa Auró-Escola Pascual es compromet a reservar nou places 
escolars de 0–3 anys, pel curs 2020–2021, per a infants amb necessitats educatives 
específiques que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixin una atenció 
educativa específica, per els alumnes que designi l’Ajuntament, apreciada per la Comissió 0-3 
integrada per tècnics dels àmbits municipals de Comunitat i Educació. 
 
TERCERA: Per al correcte compliment de les condicions previstes en aquest conveni, l’Àrea de 
Serveis a les persones de l’Ajuntament de Sant Celoni n’efectuarà el seguiment; tant amb la 
família com amb la direcció de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual per tal de garantir el 
correcte aprofitament de les places reservades. Així mateix, es podran fer suggeriments i 
supervisar el desenvolupament i les necessitats de l’infant. 
 
QUARTA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’ Associació Educativa Auró-Escola Pascual 
es comprometena aplicar criteris de sostenibilitat i de respecte amb el medi ambient en el 
desenvolupament de les activitats amb els infants, així com en tots els paràmetres derivats de 
la seva aplicació. 
 
CINQUENA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni coml’Associació Associació Educativa Auró-
Escola Pascual es comprometen a desenvolupar les activitats, i tots aquells aspectes que hi 
tinguin relació, en llengua catalana, per la qual cosa l’Ajuntament de Sant Celoni posa a 
disposició de l’entitat els serveis municipals d’assessorament lingüístic i, si s’escau, els serveis 
del Consorci de Normalització Lingüística de Sant Celoni, per al desenvolupament de l’activitat 
objecte del present conveni. 
 
SISENA: L’Ajuntament de Sant Celoni ingressarà a l’Associació Educativa Auró -Escola 
Pascual els imports de les subvencions atorgades amb un import màxim de 30.960,00 € (11 
mensualitats de 290,00 € de setembre de 2020 a juliol de 2021 i el preu de la matrícula de 
250,00 €, per a cada plaça reservada) que suposen el 100 % de les despeses derivades de 
l’anterior compromís. 
 

Curs escolar 
Nombre 

d’infants nee 
subvencionats 

Import total 
mensualitats 

Matrícula 
curs 

2020 - 2021 

Import màxim 
subvencionat 

Setembre 2020 a 
desembre 2020 (4 
mensualitats) 

9 10.440,00 € 2.250,00 € 12.690,00 € 

Gener de 2021 a juliol de 
2021 (7 mensualitats) 

9 18.270,00  €  18.270,00 € 

 30.960,00 € 

 
L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de nou places 
per infants de necessitatseducativesespecífiques del 1r cicle d’educació infantil, per al curs 
2020- 2021 a l'Associació Educativa Auró-Escola Pascual, és de trenta mil nou-cents seixanta 
euros (30.960,00 €). Dels quals dotze mil sis-cents noranta euros (12.690,00 €) corresponen al 
pressupost municipal per a l’any 2020 i divuit mil dos-cents setanta euros (18.270,00 €) al 



 

 

pressupost municipal de l’any 2021, subjecte a la seva consignació pressupostària, 
ambdósambcàrrec a la partida pressupostàriaAjutssocials 04 231D0 480 Atencions benèfiques 
i assistencials. 
 
Així mateixes compromet a transferir a l'escola les quotes corresponents a les places 
reservades prèvia acreditació per part de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'efectiva 
utilització de les places en els termes establerts en el present conveni. A tal efecte, l'Àrea de 
Serveis a les Persones ha d'emetre informe de conformitat amb l'ajuda social als infants que 
utilitzin el servei. 
 
SETENA: Pel que fa al règim de pagament del present conveni, és requisit indispensable la 
presentació de la factura corresponent a les places subvencionades. El pagament, que 
s’efectuarà mitjançant transferència al compte corrent que indiqui l’escola, es realitzarà de 
forma posterior a la presentació de la factures justificatives de la despesa per part de 
l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual. 
 
VUITENA: La vigència d’aquest conveni és per al curs escolar 2020-2021. Tanmateix podrà ser 
objecte de pròrroga per a successius cursos acadèmics, per a la qual cosa per a cada anualitat 
s’haurà d’elaborar el corresponent conveni.  
 
NOVENA: Les parts poden modificar aquest document en qualsevol moment per mutu acord, o 
resoldre’l amb caràcter anticipat si es produeix també el mutu acord de les parts. 
 
Així mateix, qualsevol incompliment de les estipulacions del present conveni faculta a la part 
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o bé la resolució del conveni. 
 
En cas de resolució anticipada, l’Ajuntament i la citada entitat designaran dos representants 
cadascun, els quals duran a terme una anàlisi de les tasques realitzades fins a la data i del 
grau d’assoliment dels objectius previstos amb la realització de l’activitat objecte del present 
conveni, i en faran una valoració econòmica tenint en compte el total a aportar per l’Ajuntament 
de Sant Celoni d’acord amb la clàusula tercera i sisena; quan la resolució es produeixi per 
causa imputable a l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual, aquesta quantitat es minorarà 
amb els imports corresponents al danys i perjudicis que aquest incompliment hagi originat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
En aquests supòsits, es procedirà a la liquidació de les quantitats en funció del que s’hagi 
abonat conforme a la clàusula sisena.  
 
DESENA: El present conveni té naturalesa administrativa. En cas de conflicte entre les parts en 
la interpretació i l’execució de les disposicions d’aquest conveni, les parts signants es 
comprometen a debatre i intentar resoldre els conflictes a través de la comissió prevista en la 
clàusula novena del present; a manca d’acord en la comissió, les parts es sotmeten 
expressament als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, signen les parts el present 
document, en duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 30.960,00 € en l'aplicació pressupostària  Ajuts 
socials 04 231D0 480 Atencions benèfiques i assistencials, en el ben entès de fiscalització 
favorable per la Intervenció; o en l'aplicació que aquesta proposi en el seu lloc, segons el detall 
següent: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Curs escolar 
Nombre 

d’infants nee 
subvencionats 

Import total 
mensualitat

s 

Matrícula 
curs 

2020 - 
2021 

Import 
màxim 

subvencio
nat 

Setembre 2020 a 
desembre 2020 (4 
mensualitats) 

9 10.440,00 € 2.250,00 € 12.690,00 € 

Gener de 2021 a juliol 
de 2021 (7 
mensualitats) 

9 18.270,00  €  18.270,00 € 

 30.960,00 € 

 
3. L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de nou 
places per infants de necessitats educatives específiques del 1r cicle d’educació infantil, per al 
curs 2020- 2021 a l'Associació Educativa Auró-Escola Pascual, és de trenta mil nou-cents 
seixanta euros (30.960,00 €). Dels quals dotze mil sis-cents noranta euros (12.690,00 €) 
corresponen al pressupost municipal per a l’any 2020 i divuit mil dos-cents setanta euros 
(18.270,00 €) al pressupost municipal de l’any 2021, subjecte a la seva consignació 
pressupostària, ambdós amb càrrec a la partida pressupostària Ajuts socials 04 231D0 480 
Atencions benèfiques i assistencials. 
 
4. Notificar a l’Associació Educativa Auró–Escola Pascual, els acords precedents per al 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
5. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de 
l’Ajuntament per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i 
transparència informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR EN UN EDIFICI EXISTENT 
I FORMACIÓ D'UN ITINERARI PRACTICABLE AL CARRER SANTA FE, NÚM.44, A NOM 
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS SANTA FE, 44, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-
31/20 (2020/3897). 
 
1r.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Santa Fe, 44 llicència municipal d’obres per a la 
instal·lació d’un ascensor en un edifici existent i formació d’un itinerari practicable al carrer 
Santa Fe, núm. 44, 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’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 

 

 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la 
fiança constituïda. 

 
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. 
 
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS D'ESTINTOLAMENT D'UN MUR INTERIOR DE CÀRREGA I REFORMA 
DE LA CUINA AL CARRER DOCTOR FLEMING NÚM. 11 DE SANT CELONI. EXPEDIENT 
OM-37/20 (2020/4057). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per estintolament d'un mur interior de càrrega i reforma 
de la cuina al carrer Doctor Fleming, núm. 11, 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’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 

 

 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la 
fiança constituïda. 

 
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. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ CONVOCADA PER L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI PER CONTRACTAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DEL 
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS “11 DE SETEMBRE”.  

 
El camp d’esports “11 de setembre” és un equipament esportiu, propietat de l’Ajuntament de 
Sant Celoni que, des de la darrera reforma, disposa, entre les seves instal·lacions, d’un espai 
destinat a bar restaurant, al servei dels usuaris de l’equipament i del públic en general. 
 
El Ple municipal, en sessió de 22.03.2007, va aprovar inicialment el projecte d’establiment del 
servei de bar restaurant al camp municipal d’esports “11 de setembre”. L’aprovació va quedar 



 

 

elevada a definitiva per Resolució d’Alcaldia de 05.06.2007 atès que en el termini d’exposició 
pública de l’expedient no es van presentar al·legacions. 
 
Des d’aleshores, i als efectes de funcionament del bar restaurant, l’Ajuntament de Sant Celoni 
ha vingut licitant en diverses ocasions i per diferents períodes de temps, el contracte per a la 
gestió del servei. 
 
La darrera licitació es va acordar per la Junta de Govern Local en sessió de 22.05.2015, amb 
aprovació del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del Plec de prescripcions 
tècniques (PPT) reguladors del contracte de gestió del servei de bar restaurant del camp 
municipal d’esports “11 de setembre”, en règim de concessió administrativa. 
 
Tramitada la licitació, l’alcalde i el representant legal de la mercantil adjudicatària de la 
concessió, Restaurant Els Avets SCP, van signar en data 12.11.2015 el corresponent contracte 
administratiu. 
 
La concessió es va iniciar el dia 23.11.2015, començant a comptar des d’aquesta data el 
termini de 4 anys previst a la clàusula 6 del PCAP; la mateixa clàusula estableix que, d’acord 
amb l’article 235 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, en cas d’extinció normal del contracte el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 
 
Davant la finalització del termini del contracte, l’Alcaldia va disposar l’inici d’un procediment per 
a la contractació de la concessió del servei per un nou període de temps, de conformitat amb la 
memòria de necessitat de contractació i el Plec de prescripcions tècniques redactats per l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports. 
 
Des de la Secretaria municipal es va redactar el Plec de clàusules administratives particulars 
que havia de regular la contractació. 
 
Consten a l’expedient informe jurídic sobre el procediment de contractació a seguir i la 
normativa aplicable, així com acta de fiscalització favorable de la Intervenció municipal. 
 
En l’expedient instruït es dóna compliment a l’article 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
quan estableix que en els contractes de concessió de serveis, la tramitació de l’expedient ha 
d’anar precedida de la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat d’aquests o, si s’escau, 
d’un estudi de viabilitat economicofinancera, que tenen caràcter vinculant en els supòsits en 
què concloguin en la inviabilitat del projecte.  
 
Amb tot això, el Ple municipal, en sessió de 30.07.2020, va prendre els següents acords: 
 
<< 1. Aprovar l ’expedient per a la contractació de la concessió del servei de bar restaurant del 
camp municipal d’esports “11 de setembre” de Sant Celoni, mitjançant procediment restringit. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament. 
 
4.Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció de tots els acords que s’hagin d’adoptar en el 
present procediment, ja siguin actes de tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte així com 
l’aprovació dels preus màxims que, a proposta de la concessionària, hauran  d’abonar els 
usuaris pels serveis que es prestin. La delegació d’atribucions entrarà en vigor i sortirà efectes 
des del dia següent al de la data de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal. >> 
 



 

 

La licitació s’ha anunciat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni i, finalitat el 
termini reglamentari per a la presentació d’ofertes, no s’ha rebut cap proposició per optar al 
contracte. 
 
 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE de 26 de febrer, estableix en el seu article 150 (Classificació de les ofertes i 
adjudicació del contracte), apartat 3, paràgraf 2n, que no es podrà declarar deserta una licitació 
quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
figuren al plec.  
 
La mateixa llei, en el seu article 63 (Perfil del contractant), apartat 3.e), paràgraf 2n, indica que 
la declaració de deserta una licitació s’haurà de publicar al Perfil del contractant. 
 
D’altra banda, i com s’ha transcrit, el Ple municipal en sessió de 30.07.2020 va delegar en la 
Junta de Govern Local l’adopció de tots els acords que s’hagin de prendre en el present 
procediment, ja siguin actes de tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte. 
 
A proposta de l'alcalde i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Declarar deserta la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la contractació 
de la concessió del servei de bar restaurant del camp municipal d’esports “11 de setembre”, 
mitjançant procediment restringit, aprovada pel Ple municipal en sessió de 30.07.2020. 
 
2. Publicar la declaració de deserta la licitació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
9. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ DE FESTES DE SANT 
MARTÍ 2020. 
 
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 de les Festes de Sant Martí es planteja continuar: 
 



 

 

- Aplegar-la junt amb la programació cultural del segon semestre de 2020 al Teatre, ja 
que també es farà allà, dins el seu programa a fi de “vendre” un projecte cultural global i a part 
en el programa de Festes de Sant Martí 
 

- 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 

Concert de la Suu Música Dissabte, 7 de novembre 10 €    
5 € 

Un somni pirata Familiar Dilluns, 9 de novembre 6 €  4 €  
 

 
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: 
 

Costos previstos 
Aplicació 

press Import previst 

        

1. Costos directes (1.1+1.2) 
 

  9.500,00 € 

  
 

    

1.1 Despeses personal  
 

  1.000,00 € 

1.1.1 Personal (tècnics de so i llum) 
07 338 H0 
22703 1.000,00 €   

  
 

    
1.2 Despeses en béns corrents i 

serveis  
 

  8.500,00 € 

1.2.1. Contractacions 
07 338 H0 

22609 7.000,00 €   

1.2.2. Lloguer de so i llum 
07 338 H0 

20303 1.000,00 €   

1.2.3. Impressió i distribució programes 
07 338 H0 

22602 500,00 €   

  
 

    

2. Costos indirectes * 
 

  1.425,00 € 

(15% dels costos directes) 
 

1.425,00 €   

  
 

    

3. Total costos (1+2) 
 

  10.925,00 € 

  
 

    



 

 

Ingressos previstos 
Concepte 

press Import previst 

  
 

    

  
 

    

4. Venda entrades 
 

  1.800,00 € 

4.1.Previsió de venda 
 

1.800,00 €   

  
 

    

  
 

    

5. Total ingressos (4+5+6+7)     1.800,00 € 

    Diferència (5-3)   
 

-9.125,00 € 

    Percentatge de cobertura del servei   
 

16,48% 

    

* Els costos indirectes corresponen a despeses d'estructura departamental i 
general. Aquestes despeses ja es troben consignades al pressupost de la 

corporació en les aplicacions corresponent. 

     
3. Consta a l’expedient informe de la Tècnica de Cultura de data 13 d’octubre de 2020 i la 
diligència favorable de la Interventora municipal de data 19 d’octubre 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 de les Festes de Sant Martí que s’indiquen: 



 

 

 

Espectacle   Data A B C D 
F 

Concert de la Suu Música Dissabte, 7 de novembre 10 €    
5 € 

Un somni pirata Familiar Dilluns, 9 de novembre 6 €  4 €  
 

 
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. 
 
La Presidenta accidental aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 
 
Alcaldessa accidentalSecretari 
Magalí Miracle Rigalós      Sergi Ribas Beltrán 
   


