
 

 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2021 
 

 
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.: JGL2021/7 
Caràcter: ordinària 
Data:  25 de març de 2021 
Inici: 09:37 
Fi: 09:42  
Lloc: Sessió telemàtica 
 
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 (s'incorpora al punt 
        7, essent les 09:40 h) 
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 11.03.2021. 

 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Adjudicació, si escau, del contracte 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. Adjudicació, si escau, del contracte 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, si escau, de la pròrroga del contracte de la pòlissa d'assegurança de la flota de 
vehicles municipal. 
 
5. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres de remodelació integral del 
cementiri de Sant Celoni, fase 3. 
 
6. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres de reforma parcial del 
mercat municipal de Sant Celoni, fase 2. 
 



 

 

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
7.  Aprovació de les tarifes de les diferents modalitats de serveis no contemplats com a bàsics 
del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2021-2022. 
 
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'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 11.03.2021. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió del dia 11.03.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda, 
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 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. 
 
1. Aprovar la contractació amb ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL per al 
subministrament d’un camionet marca ISUZU L35 F, motor 150 CV Euro VI OBD-D, amb 
bolquet i grua, per la quantitat de 46.341,79 € (base imposable de 38.299 € + 21% d’IVA), amb 
subjeccció al PCAP i al PPT aprovats per Resolució de Presidència del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local 04.12.2019, que regulen l’Acord marc de subministrament de 
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació als ens 
locals de Catalunya (expedient 2018.04).  
 
2. Requerir a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL per a que en el termini de 10 dies 
hàbils acrediti la constitució davant la Tresoreria municipal d’una garantia definitiva per import 
de 1.014,95 €, equivalent al 5% del preu d’adjudicació del vehicle, IVA exclòs.  
 
3. Disposar la despesa de 46.341,79 € a favor de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, 
amb CIF número B08633950, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.150A0.62400 
(Elements de transport – bateries i vehicles) del pressupost municipal per a 2021. 
 
4. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement, amb el benentès 
que d’acord amb l’article 36.3 de la LCSP el contracte s’entén perfeccionat amb la seva 
adjudicació, i amb indicació que el vehicle adquirit s’haurà de rebre en el termini màxim de 90 
dies, a comptar des de la data de la notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
5.Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de la Corporació. 
 
3. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE 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. Aprovar la contractació amb ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL per al 
subministrament d’un vehicle tipus pick-up, marca Nissan, model Navara, combustible dièsel, 
per la quantitat de 23.269,51 € (base imposable de 19.231 € + 21% d’IVA), amb subjeccció al 
PCAP i al PPT aprovats per la Comissió Executiva del CCDL en sessió de data 14.06.2017, 



 

 

que regulen  que regulen l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació als ens locals de 
Catalunya (expedient 2016.02).  
 
2. Requerir a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL per a que en el termini de 10 dies 
hàbils acrediti la constitució davant la Tresoreria municipal d’una garantia definitiva per import 
de 961,55 €, equivalent al 5% del preu d’adjudicació del vehicle, IVA exclòs.  
 
3. Disposar la despesa de 23.269,51 €a favor de ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, 
amb CIF número B-08633950, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.150A0.62400 
(Elements de transport – bateries i vehicles) del pressupost municipal per a 2021. 
 
4. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement, amb indicació 
que el vehicle adquirit s’haurà de rebre en el termini màxim de 60 dies, a comptar des de la 
data de la notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
5.Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de la Corporació. 
 
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA PÒLISSA 
D’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPAL. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte adjudicat en data 12.03.2020 a la companyia 
d’assegurances FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, per a la concertació de la pòlissa 
d’assegurança de la flota de vehicles municipals, amb les mateixes condicions que la pòlissa 
actual i amb efectes des de les 00 hores del dia 01.04.2021 i fins les 24 hores del dia 
31.03.2022. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.711,91 €, a favor de FIATC, Mutua de 
Seguros y Reaseguros, amb NIF número G-08.071.407, amb càrrec a les següents aplicacions 
del pressupost municipal prorrogat per a 2021, d’acord amb el següent detall: 
 
Vehicle Àrea o àmbit Partida pressupostària  Import 
3803-KSG Comunitat 04 231 D0 224 326,36 € 
6581-LCB Comunitat 04 231 D0 224 486,93 € 
5353-JBC Espai Public 05 150 A0 224 326,36 € 
0352-DXW Espai públic 05 150 A0 224 587,77 € 
1819-BZN Espai públic 05 150 A0 224 587,77 € 
3330-FGK Espai públic 05 150 A0 224 486,93 € 
7590-BFG Espai públic 05 150 A0 224 440,30 € 
7618-DFW Espai públic 05 150 A0 224 587,77 € 
B-2255-SZ Espai públic 05 150 A0 224 1.038,71 € 
7967-HWZ Espai públic 05 150 A0 224 440,30 € 
3448-CMM Espai públic 05 150 A0 224 326,34 € 
9033-BHX Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 326,36 € 
2692-JBT Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 486,93 € 
7535-GSC Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 587,77 € 
8074-GLL Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 486,84 € 
B-9352-SU Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 587,77 € 
2814-GYM Esports 07 340 A0 224 486,93 € 
2379-FMK Cultura  07 330 A0 224 440,30 € 
R1358BBK Cultura  07 330 A0 224 35,09 € 
2105-JYC Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 357,38 € 
4888-KJG Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 375,31 € 
2172-KKZ Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 173,01 € 
4607-KKY Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 357,38 € 
1629-LCG Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 375,30 € 
Total 10.711,91 € 

  



 

 

3. Notificar aquests acords a FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, i comunicar-la al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REMODELACIO INTEGRAL DEL CEMENTIRI DE SANT CELONI, FASE 3. 
 
1. Adjudicar a Calam Tapias Construccions SL, amb CIF número B65511735,el contracte per a 
l’execució de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni, fase 3, d’acord 
amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte de l’empresa SOB Arquitectos SLP, per la 
quantitat de 115.183,64 €, 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 139.372,20 € (base imposable de 115.183,64 € més el 21% d’IVA) a 
favor de Calam Tapias Construccions SL, amb CIF número B65511735, amb càrrec a 
l’aplicació 05.164A0.63295 del pressupost municipal per a 2021. 
 
5. Notificar aquests acords a tots els licitadors, amb indicació dels recursos que poden 
interposar. 
 
6. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REFORMA PARCIAL DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CELONI, FASE 2. 
 
1. Adjudicar a la mercantil Multiserveis Nou Net SL, amb CIF B-66.963.711, el contracte per a 
l’execució de les obres de reforma parcial del mercat municipal de Sant Celoni, fase 2,per la 
quantitat de 41.077,54 €, IVA no inclòs, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
Sr.X. 
 
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 49.703,82 € (base imposable de 41.077,54 € més el 21% d’IVA) a 
favor de Multiserveis Nou Net SL, amb CIF B-66.963.711, amb càrrec a l’aplicació 
06.4314A.63255 (Obres de reforma del mercat municipal) del pressupost municipal. 
 
5. Designar l’arquitecte amb NIF X, persona responsable del contracte, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars i l’article 62 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
6. Notificar aquests acords a tots els licitadors, amb indicació dels recursos que poden 
interposar. 
 
7. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LES DIFERENTS MODALITATS DE SERVEIS NO 
CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES PER A LA TEMPORADA 2021-2022. 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2005, va adjudicar el 
contracte administratiu de gestió, per la modalitat de concessió administrativa, del servei públic 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, a la 
mercantil UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) GESTIÓ I 



 

 

SERVEIS SL, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte i la seva oferta presentada al concurs. 
 
El contracte es va signar el 14.09.2005 per un període de deu anys, a comptar des de 
l’endemà de la signatura del contracte, prorrogable per dos períodes addicionals de cinc anys 
cadascun. 
 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament de 27.09.2012 autoritzà la cessió del contracte a favor de 
l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la totalitat dels drets i obligacions 
derivats del contracte, quedant la cessionària subrogada en la totalitat dels drets i obligacions 
que li correspondrien al cedent, senseexcepció. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el contracte 
administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina 
coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del dia 15.09.2015, tal com 
està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del contracte. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2020, va acordar l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu 
municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys 
a comptar des del dia 15.09.2020, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives 
regulador del contracte. 
 
2. L’article 13.4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte 
administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex 
esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, amb les 
modificacions introduïdes en les sessions plenàries de 29 de juny de 2006 i 24 de novembre de 
2016, diu el següent: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
  
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran 
actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre de 
cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut 
Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes 
de gener.  
  
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del 
mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de febrer 
per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de setembre. 
  
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres 
serveis amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el 
mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.” 
 
3. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta 
de tarifes a aquest Ajuntament, amb data 02/03/2021 i núm. de registre 2021/3221 per aplicar 
un augment del 0’4% corresponent a l’IPC del mes de gener publicat al febrer, d’acord amb 
l’apartat c) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. Així 



 

 

mateix, aquest increment afectarà als serveis no contemplats com a bàsics, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 13.2 del  Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i 
s’aplicarà a les tarifes dels cursets intensius de natació, les revisions mèdiques a esportistes, 
els abonaments d’estiu, els cursos intensius d’escalada i els campus esportius durant la 
temporada 2021-2022. 
 
4. En data 9 de març de 2021, s’ha emès informe favorable per part l’Àmbit d’Esports proposant 
l’aprovació de l’augment de les tarifes.  
 
La interventora municipal, amb data 10 de març de 2021, ha fiscalitzat aquest expedient i s’ha 
intervingut amb les següents observacions complementàries:  
 
“Es recomana que a l’acord primer s’incorpori la referència al tant per cent d‘increment.”  
 
Seguint les indicacions de la interventora municipal es fa constar a l’acord primer el tant per 
cent d’increment del 0’4%, corresponent a l’IPC del mes de gener publicat al febrer, d’acord 
amb l’apartat b) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (norma aplicable per raons 
temporals) en relació a la revisió del preu del contracte. 
 
2. La clàusula 13.4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, 
“Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives” preveu: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que 
s’estableix a continuació: 
  
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, seran 
actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de setembre de 
cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut 
Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes 
de gener.  
  
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum del 
mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes de febrer 
per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de setembre. 
  
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres 
serveis amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el 
mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.” 
 
3. L’òrgan competent per aprovar les presents tarifes és la Junta de Govern Local de 
conformitat amb la delegació acordada en sessió plenària d’11 de juliol de 2019. 
 



 

 

A proposta del regidor de l’Àmbit d’Esports i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar les tarifes dels serveis no contemplats com a bàsics, que ofereix el Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2021-2022, amb un increment del 
0’4%, corresponent a l’IPC del mes de gener publicat al febrer, d’acord amb l’apartat c) de 
l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars regulador del contracte 
administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex 
esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”: 
 
 

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (MENSUAL)     

Tots els dies de dilluns a divendres 
  

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 

    Nadons (de 4 a 19 mesos) 1 dia a la setmana, 
dissabtes 

  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades 

                              
14,40 €  

                              
14,46 €  

 
No abonats/ades 

                              
36,07 €  

                              
36,21 €  

    Petits (de 20 mesos a 5 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades 

                              
66,81 €  

                              
67,08 €  

 
No abonats/ades 

                            
135,12 €  

                            
135,66 €  

    Infantils (de 6 a 14 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades 

                              
80,81 €  

                              
81,13 €  

 
No abonats/ades 

                            
162,95 €  

                            
163,60 €  

    Adults (a partir de 15 anys) 
  

 
Abonats/ades i fills d'abonats/ades 80,81 €  81,13 €  

 
No abonats/ades 

                            
162,95 €  

                            
163,60 €  

    

    CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES 
(mensual 1 dia a la setmana)     

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 

    
De 3 a 5 anys 

                              
18,09 € 

                              
18,16 € 

De 6 a 16 anys 
                              

15,67 € 
                              

15,73 € 

    

    CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES 
(mensual de dll a dv)     

    



 

 

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 

    
De 3 a 5 anys 

                              
72,26 €  

                              
72,55 €  

De 6 a 16 anys 
                              

78,22 €  
                              

78,53 €  

    

    

    REVISIONS MÈDIQUES A ESPORTISTES     

    

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 

    
De 6 a 12 anys 

                              
25,27 €  

                              
25,37 €  

Majors de 13 anys 
                              

31,27 €  
                              

31,40 €  

    

    ABONAMENTS D'ESTIU     

    

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Any 2020 Any 2021 

    
1 mes 

 

                              
52,75 €  

                              
52,96 €  

2 mesos 
 

                              
99,61 €  

                              
100,01 €  

3 mesos 
 

                            
140,71 €  

                            
141,27 €  

    

    

    

    TARIFES ESCALADA (intensiu juliol 1,5 
h/setmana)     

    

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Any 2020 Any 2021 

    
Abonats 

 
56,43 € 

                              
56,66 € 

No abonats 62,08 € 
                              

62,33 € 

    

    

     
   CAMPUS ESPORTIUS     

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Any 2020 Any 2021 



 

 

    
Matí (1 setmana) 

                              
69,43 €  

                              
69,71 €  

Matí (2 setmanes) 
                            

132,06 €  
                            

132,59 €  

Matí + menjador (1 setmana) 
                            

102,98 €  
                            

103,39 €  

Matí + menjador (2 setmanes) 
                            

194,75 €  
                            

195,53 €  

Matí + tarda no menj (1 setmana) 
                              

80,60 €  
                              

80,92 €  

Matí + tarda no menj (2 setmanes) 
                            

148,87 €  
                            

149,47 €  

Matí + tarda amb menj (1 setmana) 
                            

115,27 €  
                            

115,73 €  

Matí + tarda amb menj (2 setmanes) 
                            

218,24 €  
                            

219,11 €  

Bon dia (1 setmana) 
                                 

10,10 €  
                                 

10,14 €  

Bon dia (2 setmanes) 
                              

16,80 €  
                              

16,87 €  

Bon dia (1 dia) 
                                 

2,24 €  
                                 

2,25 €  

Menjador (1 dia) 
                                 

9,56 €  
                                 

9,60 €  

    CAMPUS ESPORTIU SETMANA SANTA     

  
Tarifa actual Tarifa proposada 

  
Any 2020 Any 2021 

Matí  
 

55,54 € 
                              

55,76 €   

Matí + menjador  
                              

82,39 €  
                              

82,72 €  

Matí + tarda no menj  
                              

64,47 €  
                              

64,73 €  

Matí + tarda amb menj  
                              

92,20 €  
                              

92,57 €  

Bon dia (4 dies) 
                                 

8,09 €  
                                 

8,12 €  

Bon dia (1 dia) 
                                 

2,24 €  
                                 

2,25 €  

Menjador (1 dia) 
                                 

9,56 €  
                                 

9,60 €  
 
 
2. Notificar l’aprovació de les tarifes a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
PUNT D'URGÈNCIA  
 
8.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
ASSISTÈNCIA DE L’APLICACIÓ EPSILON RH PER A LA GESTIÓ DE LES NÒMINES DELS 
TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat sense 
publicitat, del servei de manteniment i assistència de l’aplicació EPSILON RH per a la gestió de 
les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb invitació a un únic licitador 
potencial, CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA, per les raons indicades a la part expositiva. 



 

 

 
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. Enviar escrit a la mercantil CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA,  convidant-la a presentar 
oferta en la licitació. 
 
4. Autoritzar la despesa de 3.577,62 € (corresponent als mesos de maig a desembre 
d’enguany) a l’aplicació pressupostària 01.920B0.22706 (Estudis i treballs tècnics) del 
pressupost de la Corporació per a 2021, quedant supeditada l’aprovació de la resta de la 
despesa a (5.366,44 € per a 2022 i 1.788,82 € per als mesos de gener a abril de 2023) a 
l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents. 
 
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 
 
 
    


