
 

 

 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE DESEMBRE 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.: JGL2020/18 
Caràcter: ordinària 
Data:  17 de desembre de 2020 
Inici: 09:40 
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   
 

 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
   Diego Fernández Pinto   PSC-CP 
 
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 03.12.2020. 
 

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Aprovació, si escau, de l'inici de l'expedient de contractació per a l'adquisició d'un camionet 
per a les Brigades municipals a través de l'acord marc de subministrament de maquinària 
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació als ens locals de 
Catalunya, que promou l'Associació Catalana de Municipis. 
 
3. Aprovació, si escau, de l'inici de l'expedient de contractació per a l'adquisició d'un vehicle 
tipus Pick-up per a l'àrea de Medi ambient i Territori, a través de l'acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació als ens locals de Catalunya que promou l'Associació Catalana de 
Municipis. 
 
4. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Aliança d’Educació 360º. 
 



 

 

5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
prestació del Servei d’Assessorament i Orientació Sociolaboral per a Joves exercici 2021. 
 
Desenvolupament de la sessió. 

 
El President obre la sessió. En primer lloc, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local,l’Alcalde interpel·la a la resta de membres per tal que 
aquests manifestin, si fos el cas, que no es troben en territori espanyol, sense que cap membre 
manifesti que concorre dita circumstància. 

 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 03.12.2020. 

 
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 03.12.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. APROVACIÓ DE L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADQUISICIÓ 
D'UN CAMIONET PER A LES BRIGADES MUNICIPALS A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE 
SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTIMACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, 
QUE PROMOU L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. 

 
1. Iniciar expedient administratiu per a l’adquisició d’un camionet marca ISUZU L35 F, motor 150 
CV Euro VI OBD-D, amb bolquet i grua, corresponent al lot 19 de l’Acord marc subministrament 
de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (expedient 2018.04) 
que promou l’Associació Catalana de Municipis. 
 
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del vehicle, 
redactades pel coordinador d’Espai Públic, abans transcrites. 
 
3. Sol·licitar pressupost a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, empresa adjudicatària del 
lot 19 de l’Acord marc esmentat, per al subministrament del vehicle indicat, amb subjecció al 
Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques reguladors de 
la contractació, i d’acord amb les condicions específiques de l’encàrrec de provisió aprovades. 
 
4. Autoritzar la despesa de 46.341,79 € (base imposable de 38.299 €, més el 21% d’IVA) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.150A0.62400 (Elements de transport – bateries i vehicles) 
del pressupost municipal per a 2020. 
 
3. APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ 
D’UN VEHICLE TIPUS PICK-UP PER A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI, A 
TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. 

 
1. Iniciar expedient administratiu per a l’adquisició d’un vehicle tipus pick-up, marca Nissan, 
model Navara, combustible dièsel, corresponent al sublot 1.12 de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible (expedient 2016.02) que promou l’Associació Catalana de Municipis. 
 
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del vehicle, 
redactades pel coordinador d’Espai Públic, abans transcrites. 
 
3. Sol·licitar pressupost a ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL, empresa adjudicatària 
del sublot 1.12 de l’Acord marc esmentat, per al subministrament del vehicle indicat, amb 
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques 
reguladors de la contractació, i d’acord amb les condicions específiques de l’encàrrec de provisió 
aprovades. 



 

 

 
4. Autoritzar la despesa de 23.269,51 € (base imposable de 19.231 €, més el 21% d’IVA) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.150A0.62400 (Elements de transport – bateries i vehicles) 
del pressupost municipal per a 2020. 
 
4. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI A L'ALIANÇA 
D'EDUCACIÓ 360º.  
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a l’Aliança Educació 360, assumint el 

manifest i els compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de 
l’Aliança Educació 360.  
 
Segon. Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.  

 
Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb el nom d’un 
representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors amb els responsables de 
l’Aliança Educació 360. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I 
ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES, EXERCICI 2021.  
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental  per a la prestació del servei d’assessorament i orientació sociolaboral juvenil durant 
l’exercici 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni al conveni, que per 
l’any 2021 serà de 2.020€ i que s’haurà de fer efectiva al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
amb P5800010J amb càrrec a la partida pressupostària 06.241D0.46501 amb el benentès que 
aquesta es dotarà suficientment en el pressupost Municipal del 2021.  
 
Tercer. Facultar el Sr. alcalde, per a la seva signatura. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental per al seu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
Cinquè. 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). 
 
Sisè. 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. 
 
PUNTS D'URGÈNCIA 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L'ENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PARROQUIAL DE SANT CELONI PER A LA 
SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS DURANT L'ANY 2020. 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Càritas Diocesana Parroquial, 
per a la realització d’activitats d’interès social i comunitari, durant l’any 2020 segons el literal 
següent: 
 



 

 

Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l'entitat Càritas Diocesana parroquial de 
Sant Celoni per a la subvenció d’activitats durant el 2020. 
 
Sant Celoni,  a data de la signatura electrònica 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lustríssim senyor alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè 
actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant l’Ajuntament),  amb NIF 
número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1,-08470 Sant Celoni, en nom i representació 
de dita corporació, assistit del secretari municipal. 
 
I d’altra part, mossèn rector de la Parròquia Sant Martí de Sant Celoni, major d’edat, amb 
domicili a Sant Celoni, Plaça Mn. Figueras, 1 i DNI X que actua en interès de l’entitat Càritas 
Diocesana parroquial de Sant Celoni, NIF R0800211E amb el mateix domicili.  
 
EXPOSEN: 
 
Primer. Que la cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve 
regulada amb caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament 
autonòmic els articles 108 a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Segon. Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni realitza una tasca molt important a la 
nostra vila en temes relacionats amb l’àmbit dels Serveis Socials. 
 
L'entitat col·labora des de fa anys amb l’Ajuntament de Sant Celoni per ajudar gent necessitada 
del municipi, sense cap tipus de distinció. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les  seves activitats en benefici de la població. D’acord 
amb la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions 
en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió 
directa es formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la 
subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.  
 
La base d’execució 25.1 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions i ajuts de concessió directa i indica que s’han d’imputar a la 
corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de 
subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot 
atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 
 

Quart.El ple de la corporació de 7 de maig de 2020, va aprovar el pla estratègic de 

subvencions 2018-2021 que incorpora -entre d’altres- la previsió d’una subvenció nominativa 

de 17.500 € per destinar als projectes desenvolupats per l'entitat.  
 
Cinquè. Tal com disposa la normativa, consten a l’expedient les certificacions de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social, conforme l’entitat Càritas Diocesana parroquial de Sant 
Celoni es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni 
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, han estat degudament justificades. 
 
 



 

 

 
PACTEN: 
 
Primer.Objecte del conveni. 

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en els projectes desenvolupats per Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni: 
 
- Recepció de les persones i/o famílies derivades, des dels Serveis Socials Bàsics, al Servei 
d’Aliments.  

 Entrega d’aliments a aquestes famílies amb la periodicitat i condicions estipulades pel 
Servei d’Aliments. 

 Organització d’un recapte a la població de Sant Celoni a la recollida d’aliments destinats a 
distribuir-se en el Servei d’Aliments. 

 Compra de material i aliments per a nadons. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

L’Ajuntament atorga a Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni una subvenció total de 
17.500 € imputables a l’aplicació 04 231A048903 (Càritas Diocesana Parroquial Sant Celoni) 
del pressupost municipal, per destinar als projectes desenvolupats durant l'any 2020. 

Tercer. Obligacions de Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni 

- Desenvolupament dels projectes objectes del conveni. 
 
- Reintegrament total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als articles 36 i 
37 de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de subvencions. 
 
- Assistència a reunions trimestrals, dels següents representants d’ambdues institucions per  tal 
de fer una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un 
protocol de funcionament. 
 
Per part de Càritas Parroquial:  
  -President de l’entitat o persona a qui delegui 
  -Coordinador de l’entitat o persona a qui delegui 
  -Responsables del Servei d’Aliments 
 
Per part de l’Ajuntament:  
  -La regidora de Comunitat. 
  -El director de l’Àrea de Serveis a les persones. 
  -La coordinadora de l’Àmbit de Comunitat. 
  -La treballadora familiar dels Serveis Socials Bàsics. 

 

-Coordinació amb la treballadora familiar dels Serveis Socials Bàsics, amb les següents 

funcions: 

 

- Revisió periòdica del llistat de les persones beneficiàries del Servei d’Aliments 

 

- Fer les gestions que es considerin adients pel bon funcionament del Servei d’Aliments. 

 

Quart.Condicions. 
 
1. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou el 
conveni es podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb 
factures, realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2020 fins a la finalització 
de la durada del conveni. 



 

 

 
2. S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/ària.  
 
3. L'Ajuntament pagarà el 75% del total de 17.500 € una vegada signat el present conveni. 
El 25% restant, quan l’entitat presenti -dins els terminis establerts- la documentació 
corresponent a la justificació preceptiva. 
 
4. Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni haurà de justificar la realització dels 
projectes, com a màxim el dia 28 de febrer de 2021.  
 
5. Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni s’obliga a executar els projectes 
subvencionats, de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com la seva justificació, en especial per que fa als següents aspectes: 
 
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció atorgada. 
 
Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament justificada, la 
memòria dels projectes i els annexes corresponents. És imprescindible acreditar la despesa 
presentant factures i despeses salarials originals o còpies compulsades. No seran admesos 
tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o jurídiques on els membres de la 
Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o propietaris. La documentació presentada serà 
informada per l’Àrea de Serveis a les Persones- Àmbit de Comunitat, com a requisit necessari 
per acreditar la validesa de la mateixa com a justificant de la subvenció estipulada. 
 
D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2020, 
és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2020 d’una subvenció de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2019 
amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan 
competent. Sense aquesta certificació, en la qual han de figurar totes les despeses i ingressos 
obtinguts per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per 
a l’any 2020. 
 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període no inferior a 
6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
b) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en 
tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, emprant model 
normalitzat que es facilitarà, o bé amb la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Celoni” i el logotip de l’Ajuntament. 
 
c) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base 
a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
d) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi declarat 
amb la sol·licitud. 
 
6. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, 
així com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2020. 
 
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni. 
 
De manera trimestral, com a mínim, es reuniran persones responsables de l’equip de 
coordinació de l’entitat amb electes i tècnics de l’Ajuntament per tal de fer una avaluació de la 
col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. Aquestes persones seran les següents: 



 

 

 
Per part de Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni    
  -El president de l’entitat o persona a qui delegui. 
  -La coordinadora de l’entitat o persona a qui delegui. 
 
Per part de l’Ajuntament:  
  -La regidora de Comunitat o persona a qui delegui. 
  -El director de l’Àrea de Serveis a les Persones o persona a qui delegui. 
  -La coordinadora de l’Àmbit de Comunitat o persona a qui delegui. 

 

Al mateix temps es reconeix el control financer per part de l'àrea d'intervenció. 
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions. 
 
Càritas Diocesana parroquial de Sant Celoni haurà de reintegrar, total o parcialment l’import 
percebut en els supòsits previstos als articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de subvencions. 
 
Setè. Òrgan de Govern que autoritza el conveni. 
 
El present conveni ha estat aprovat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, per Junta de 
Govern Local. 
 
Vuitè.Durada del conveni. 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2020, 
sens perjudici de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a 
la condició 1a, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, Càritas Diocesana parroquial de 
Sant Celoni podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb 
factures, realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2020 fins a la finalització 
de la durada del conveni. 
 
Novè. Règim de modificació del conveni.  
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Desè. Causes i formes d’extinció, prèvies al termini establert. 
 
El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els 
supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i 
un cop s’hagi actuat conforme es detalla tot seguit. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 



 

 

En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que 
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
sense perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable. 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
i,  l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa.” 
 
2. Atorgar a Càritas Diocesana parroquial amb NIF R0800211E la subvenció nominativa 
prevista al pressupost municipal de 2020, per un total 17.500 €. 
 
3. Autoritzar i disposar la despesa de 17.500 € en l'aplicació pressupostària 04 231A0 
48903 (Càritas Diocesana Parroquial Sant Celoni), del pressupost municipal 2020, en el 
benentès de fiscalització favorable per la Intervenció o en l’aplicació que aquesta proposi en el 
seu lloc. 
 
4. Notificar a Càritas Diocesana Parroquial, 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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14) 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I COMITÉ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSENY, 
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI, DURANT 
L'ANY 2020. 
 
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Comitè Comarcal de la Creu 
Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats d’interès social i comunitari, 
durant l’any 2020, segons el literal següent: 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Comitè Comarcal de la Creu 
Roja Espanyola a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats d’interès 
social i comunitari, durant l’any 2020. 
 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. alcalde, que actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant 
l’Ajuntament),  amb NIF número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1, -08470 Sant 
Celoni, en nom i representació de dita corporació, assistit del secretari municipal.. 
 
I d’altra part, el Sr. X, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest conveni a Sant Celoni, 
Carretera Vella, 86, i NIF X, que actua en nom i representació del Comitè Comarcal de la Creu 



 

 

Roja Espanyola a Sant Celoni i Baix Montseny (en endavant Creu Roja), amb el mateix domicili 
i NIF Q2866001G en qualitat de president. 
 
EXPOSEN: 
 
Primer.  Que la cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve 
regulada amb caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament 
autonòmic els articles 108 a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Segon. Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, 
configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les 
activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes. Que entre els fins estatuaris de 
Creu Roja figura la promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis 
assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la 
seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i 
en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut i, en general, l’exercici de 
tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els 
principis d’humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat. 
Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts de la mateixa, Creu Roja és una entitat idònia per a 
contribuir al desenvolupament de política social a Sant Celoni.  
 
Tercer. L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les  seves activitats en benefici de la població. D’acord 
amb la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions 
en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió 
directa es formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la 
subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.  
 
La base d’execució 25.1 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions i ajuts de concessió directa i indica que s’han d’imputar a la 
corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de 
subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot 
atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 
 
Quart. Al Pla estratègic de subvencions del pressupost per l'exercici 2020 aprovat al Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, va acordar atorgar a Creu Roja una subvenció nominativa de 
61.298,00 €, per destinar a projectes comunitaris solidaris durant l’any 2020.  
 
Cinquè. Tal com disposa la normativa, consten a l’expedient les certificacions de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social, conforme l’entitat Creu Roja es troba al corrent d’obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a Creu Roja per part de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, han estat degudament justificades. 
 
PACTEN: 
 
Primer. Objecte del conveni 

L’objecte del present conveni és regular la cooperació entre ambdues parts per a l’assoliment 
d’objectius comuns i millores en l’aplicació de projectes associats a serveis socials i 



 

 

comunitaris, al Servei municipal d’aliments i al reforç de l’alimentació amb producte fresc en 
persones en risc d’exclusió. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

L’Ajuntament atorga a Creu Roja una subvenció total de 61.298,00 € imputables a l’aplicació 04 
231 A0, classificació econòmica 48904, per destinar durant l’any 2020 als àmbits comunitaris i 
pels valors segregats següents: 

 

1.Serveis socials i comunitaris: 12.798,00 €  

2.Servei d’aliments:  15.500,00 € 

2.Programa aliment fresc: 33.000,00 € 

 

Amb l’objecte de facilitar l’execució dels projectes objecte del present conveni l’Ajuntament 

facilitarà a Creu Roja els següents elements: 

 

 Cessió, amb gestió integral per part de Creu Roja, de l’espai municipal situat al carrer de 
Dr. Fleming,9, per destinar a punt de lliurament del Servei d’aliments, amb caràcter de llicència 
d’ús temporal. 

 Reserva de 12 metres d’aparcament de vehicles, a ambdues dues bandes del carrer 
Santiago Rusiñol, per garantir la sortida d’ambulàncies i lliurament de 6 targetes d‘aparcament per 
a vehicles de l’entitat, que només s’empraran mentre estiguin en situació de servei i sempre 
evitant, en la mesura del possible, interferir en el sistema de rotació d’aparcament en zona blava. 
 

Tercer. Obligacions de Creu Roja 

Els elements objecte de subvenció que Creu Roja implementarà en cadascun dels àmbits, són 
els següents, fonamentats de manera tranversal en el programa de captació de voluntariat i 
realitzant el seu enquadrament als diferents àmbits previstos en aquest conveni, tot vetllant per 
la formació de les persones voluntàries per cobrir necessitats bàsiques de les persones 
usuàries que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat: 

1. Serveis socials i comunitaris 

 

 Implementació a Sant Celoni del Programa Vellesa Activa, per a la promoció de 
l’envelliment actiu. 

 Activitats de promoció del voluntariat (tallers, cursos...) 

 Atenció de demandes puntuals d’emergència social amb els recursos humans i 
materials de què disposa l’entitat. 

 Suport a domicili: 
 -Atenció domiciliària 
 -Kits d’aliments i lots de producte de suport, 

 Col·laboració en el Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres 
comportaments de risc, El Tritó del Baix Montseny. 

 Suport a dones en situació de dificultat social. 

 Suport a persones cuidadores. 

 Organització d’una campanya de recollida i lliurament de joguines durant les Festes de 
Nadal i Reis, destinada a  infants de famílies amb situacions socioeconòmiques desafavorides. 

 Atenció a la infància i joventut en risc d’exclusió social. 

 Col·laboració en programes com Ethos; Èxit escolar i similars. 

 Programa de formació, adreçat al personal de l’Ajuntament en matèria de socorrisme i 
desfibril·lació automàtica (DEA). 

 Tallers de formació en primers auxilis en el medi escolar, adreçat a l’alumnat de 4t 
d’ESO dels centres educatius del municipi. 



 

 

 Promoció de campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.). 

 Col·laboració plena en situacions d’emergència sanitària i/o de protecció civil. 
 
2. Servei d’aliments 

  

 Recepció de persones derivades, des dels Serveis socials bàsics i lliurament d’aliments, 
amb la periodicitat i condicions estipulades segons protocols de Serveis socials. 

 Adquisició i lliurament d’aliments específics i bolquers per a nadons, d’acord amb els 
criteris des Serveis socials bàsics i en funció de la disponibilitat de l’entitat. 

 Coordinació sistemàtica amb Serveis socials bàsics. 

 Organització d’un mínim d’un recapte anual a Sant Celoni, en col·laboració amb altres 
entitats del municipi, que treballin per la mateixa finalitat i en conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

 
3. Programa aliment fresc 

 

 Lliurament de targes aliment fresc de Creu Roja, per un valor màxim de 33.000,00 €, per a 
l’aplicació del Programa aliment fresc. 

 

Quart. Condicions. 
 
7. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou el 
conveni es podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb 
factures i/o nòmines i documents de liquidació de cotitzacions a la Seguretat social, realitzades 
i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2020 fins a la finalització de la durada del 
conveni. 
 
8. L'Ajuntament pagarà el 75 % del total de 61.298,00 € de subvenció prevista, tant bon 
punt es produeixi la signatura del conveni. 
 
9. Creu Roja haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el dia 28 de 
febrer de 2021.  
 
10. Creu Roja s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, 
en especial per que fa als següents aspectes: 
 
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anterior i en relació a la subvenció atorgada. 
 
f) Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament 
justificada, la memòria dels projectes i els annexes corresponents. És imprescindible acreditar 
la despesa presentant factures, documentació salarial, originals o còpies compulsades. No 
seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o jurídiques on els 
membres de la Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o propietaris. La documentació 
presentada serà informada per l'àmbit d'Afers Social, com a requisit necessari per acreditar la 
validesa de la mateixa com a justificant de la subvenció estipulada. 
 
g) D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació 
per a 2020, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2020 d’una subvenció de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció atorgada l’any 2019 
amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan 
competent. Sense aquesta certificació, en la quan han de figurar totes les despeses i ingressos 
obtinguts per l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per 
a l’any 2020. 



 

 

 
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 
i) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, 
emprant model normalitzat que es facilitarà, O bé amb la llegenda “Amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Celoni” i el logotip de l’Ajuntament. 
 
j) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, 
en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
k) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi 
declarat amb la sol·licitud. 
 
11. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, 
així com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2020. 
 
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni. 
 
De manera trimestral, com a mínim, es reuniran persones responsables de l’equip de 
coordinació de l’entitat amb electes i tècniques de l’Ajuntament per tal de fer una avaluació de 
la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures: 
 
Per part de Creu Roja:  -El president de l’entitat o persona a qui delegui. 
    -La coordinadora de l’entitat o persona a qui delegui. 
 
Per part de l’Ajuntament:  -La regidora d’Afers socials o persona a qui delegui. 
      -La coordinadora d’Afers socials o persona a qui delegui. 
     
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions. 
 
Creu Roja haurà de reintegrar, total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als 
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de 
subvencions. 
 
Setè. Òrgan de Govern que autoritza el conveni. 
 
El present conveni ha estat aprovat per Junta de Govern Local. 
   
Vuitè. Durada del conveni. 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020, sens 
perjudici de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a la 
condició 1a, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, Creu Roja podrà justificar les 
actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures i/o nòmines i documents 
de liquidació de cotitzacions a la Seguretat social, realitzades i emeses respectivament, des de 
l’1 de gener de 2020 fins a la finalització de la durada del conveni. 
 
Novè. Règim de modificació del conveni.  
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 



 

 

Desè. Causes i formes d’extinció, prèvies al termini establert. 
  
 El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els 
supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i 
un cop s’hagi actuat conforme es detalla tot seguit. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que 
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
sense perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), d'ara 
endavant RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 
Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre 
aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'altra part de qualsevol responsabilitat 
que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions que, en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a cadascuna de les parts. 
 
Si per a l'execució del que preveu Conveni, les parts han d'accedir o tenir accés a les dades 
personals de què és responsable l'altra part es comprometen a tractar les dades personals 
referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament en 
els termes i a fi de donar compliment al que preveu el present Conveni. Les parts no faran 
servir aquestes dades per a finalitats diferents a les previstes en aquest Conveni, ni en els seus 
annexos, ni les comunicarà a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació. 
 
De produir-se el referit accés, les parts es comprometen a adoptar les mesures de seguretat 
establertes en l'article 32 del RGPD, així com observar i adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives de seguretat necessàries o convenients per a assegurar la confidencialitat, 
secret i integritat de les dades personals a les quals tinguin accés, així com evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de 
les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció 
humana o del medi físic o natural. 
 
Un cop finalitzat el present Conveni, les dades seran destruïdes íntegrament o retornades a la 
part que sigui responsable de les mateixes, o al fitxer o fitxers que s'hagués accedit, així com 
els diferents suports o documents en què aquestes dades puguin constar. 
 
Dotzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable. 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 



 

 

En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
i,  l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa.” 
 
3. Atorgar al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, amb NIF 
Q2866001G, la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2020, per un total 
61.298 €. 
 
4. Autoritzar i disposar un total de 61.298 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 231A0 48904 Comité comarcal  de la Creu Roja de Sant Celoni, del 
pressupost municipal 2020, en el benentès de fiscalització favorable per la Intervenció o en 
l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 
5. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a Comitè Comarcal de la Creu 
Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per la quantitat de 45.973,00 € corresponents al 75% del 
total de 61.298,00 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni. 
El pagament de la bestreta s'executà una vegada es comuniqui a comptabilitat la signatura del 
conveni 
 
6. Notificar a Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, els acords 
precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
7. 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). 
 
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  
  
 


