EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE JUNY 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.:
JGL2021/13
Caràcter: ordinària
Data:
17 de juny de 2021
Inici:
09:30
Fi:
09:46
Lloc:
Telemàtica
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

Junts x Cat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terradas
Ernest Vilà Pladevall

ERC-AM
Junts x Cat
Junts x Cat (abandona la
sessió després del punt 7 de
l'ordre del dia, per motius de
caire mèdic - familiar i amb
l’aquiescència
del
senyor
alcalde).
ERC-AM
Junts x Cat

Josep Mª Orra Pié
Mª Àngels Bordetas Delgado
Secretari accidental:

Albert Puig Tous

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 03.06. 2021.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per la prestació del servei de registre i
gestió de dominis d'internet de l'Ajuntament de Sant Celoni.
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Construccions Deumal, SA, amb
motiu del contracte per a l'execució de la segona fase de les obres d'adequació de la part
antiga del cementiri de la Batllòria.
4. Aprovació, si escau, de l'inici de l'expedient de contractació per a l'adquisició d'equips
informàtics a través de l'acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades

llicències de programari amb destinació als ens locals de Catalunya, que promou l'Associació
Catalana de Municipis.
5. Aprovació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni
i la Societat Española d’Ornitologia (seo/birdlife) per a la realització d'actuacions de custòdia del
territori a l’estany de les Llobateres.
6. Aprovació definitiva del projecte constructiu d’ampliació de la secció del torrent de Telleda al
seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni.
7. Aprovació de l’expedient per a la contractació de l’arrendament de quatre habitatges per
l’Ajuntament de Sant Celoni per a destinar-los a finalitats socials.
8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació amb l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de Serveis
Educatius, any 2021.
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels
alumnes de l’Institut Baix Montseny i gratuït per les famílies per al curs 2020-2021.
10. Aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni
relatiu a l’assumpció i repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut
Escola Pallerola-secundària curs 2020-2021 de Sant Celoni.
11. Concessió de llicència de canvi d'ús de local a habitatge i obres de reforma per materialitzar
aquest canvi d'ús al carrer Vallès, núm.19, baixos de Sant Celoni. Expedient OM-32/21
(2021/2408).
12. Concessió de llicència de canvi d'ús de local a habitatge i obres de reforma per materialitzar
aquest canvi d'ús al carrer Barcelona, núm. 3, baixos 2ª de Sant Celoni. Expedient OM-31/21
(2020/2304).
13. Concessió de llicència d'obres majors de construcció de piscina al carrer Narcís Monturiol,
núm. 12 de Sant Celoni. Expedient OM-29/21 (2021/2170).
14. Concessió de llicència d'obres majors de construcció de piscina al carrer Milà i Fontanals,
núm. 106 de la urbanització Royal Park. Expedient OM-30/21 (2021/2174).
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 03.06.2021.
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 03.06.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda,
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.

2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE REGISTRE I GESTIÓ DE DOMINIS D'INTERNET DE L'AJUNTAMENT DE SANT
CELONI.
1. Prorrogar per una anualitat el contracte formalitzat en data 28.06.2019 amb la mercantil
Entorno Digital SA, amb CIF A-61397212, per a la prestació del servei de registre i gestió dels
dominis d’Internet de l’Ajuntament de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 5 del Plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del
dia 29.06.2021 i fins al 28.06.2022.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 108,90 € a favor de la mercantil Entorno Digital SA, amb
CIF A-61397212, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.491C0.22706 del pressupost
municipal per a 2021
3. Notificar aquests acords al representant legal del contractista amb indicació dels recursos a
què tingui dret i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya.

1. Retornar la garantia definitiva d’import 6.568,48 €, dipositada en forma d’aval bancari per
Construccions Deumal SA, amb CIF número A-59.082.644, amb motiu de l’adjudicació del
contracte per a l’execució de la segona fase de les obres d’adequació de la part antiga del
cementiri de La Batllòria.
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot
informant que, per poder recuperar l’aval, serà necessari presentar davant la Tresoreria
municipal l’original de la carta de pagament del dipòsit de la garantia, juntament amb l’original
del DNI de la persona que recollirà la garantia. Si aquesta persona no és el representant legal
de l’empresa, caldrà presentar també el document original de l’autorització per recollir la
garantia, signada pel representant legal.
4. APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ
D’EQUIPS INFORMÀTICS A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPS INFORMÀTICS I DETERMINADES LLICÈNCIES DE PROGRAMARI AMB
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS.
1. Iniciar expedient administratiu per a l’adquisició d’equipament informàtic divers (20 ordinadors
de sobretaula, 15 ordinadors portàtils i 13 monitors), que es corresponen al lot 1 (sublot 1.2), lot
2 (sublots 2.1 i 2.2) i lot 13 (sublot 13.3) de l’Acord marc subministrament d’equips informàtics i
determinades llicències de programari amb destinació als ens locals de Catalunya (expedient
2018.09) que promou l’Associació Catalana de Municipis.
2. Aprovar les Condicions específiques d’execució de l’encàrrec d’equipament informàtic, en la
modalitat de compra, amb destinació a l’Ajuntament de Sant Celoni, redactades per l’enginyera
tècnica informàtica i transcrites a la part expositiva.
3. Sol·licitar els corresponents pressupostos per al subministrament del material informàtic a
Abast Systems & Solutions SL, Algoritmos, Procesos y Diseños SA i Ticnova Quality Team SL,
mercantils adjudicatàries dels sublots 1.2, 2.1, 2.2 i 13.3, 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. Atorgar a les empreses indicades un termini de 8 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la notificació del present acord, per respondre a la petició de pressupost, el qual s’acompanyarà
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3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER CONSTRUCCIONS DEUMAL
SA, AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA PART ANTIGA DEL CEMENTIRI DE LA BATLLÒRIA

de la declaració responsable del manteniment de les condicions d’aptitud i capacitat de
contractar (annex I de les condicions específiques d’execució de l’encàrrec), amb el benentès
que de no fer-ho en el termini indicat, s’entendrà que desisteixen de participar.
5. Autoritzar la despesa de 22.601,58 € amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost
municipal per a 2021 pels imports que s’indiquen:
01.920C0.62600 (Equips per a processos d’informació)
06.912A0.63680 (Equips per a processos d’informació)
01.925A0.63680 (Equips per a processos d’informació)
00.931A0.63680 (Equips per a processos d’informació)
01.920B0.63680 (Equips per a processos d’informació)
01.920A0.63680 (Equips per a processos d’informació)
01.920C0.63680 (Ordinadors, impressores i consumibles)

10.840,63 €
722,85 €
1.445,71 €
4.337,12 €
3.086,71 €
1.445,71 €
722,85 €

5. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA SOCIETAT ESPAÑOLA D'ORNITOLOGIA
(SEO/BIRDLIFE) PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE CUSTÒDIA DEL
TERRITORI A L'ESTANY DE LES LLOBATERES.
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de gestió entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la
Societat española d’ornitologia (SEO/Birdlife) per a l’aprovació del conveni marc de
col·laboració per a la realització d'actuacions de custòdia del territori a l’estany de les
Llobateres, el qual literalment diu:
PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI I LA SOCIETAT ESPAÑOLA D’ORNITOLOGIA (SEO/BirdLife) PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A L’ESTANY DE LES
LLOBATERES
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una part, el Sr. alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè compareix com
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) amb domicili a la Plaça de
la Vila, núm. 1 i CIF P-0820100F, en el seu nom i representació, en ús de les atribucions de
l’article 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, assistit del
secretari municipal, que dóna fe de l’acte.
D’altra part, el Sr x, el qual actua en representació de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife) en qualitat de Director de Desenvolupament Institucional de SEO/BirdLife, amb
domicili social a c/ Melquiades Biencinto 34, 28053 Madrid, i CIF G28795961 actuant en nom i
representació de la mateixa en virtut de poder suficient otorgat davant el Notario de Madrid, en
data 13 de maig de 2004 sota el número 1.413 del seu protocol.
NOTA: a efectes de notificació postal i/o per correu electrònic així com de les signatures dels
annexos anuals, es farà directament a través de l'oficina de SEO/BirdLife a Catalunya, situada
a Barcelona (c/ Múrcia 2-8, local 13, 08026 Barcelona) i amb la delegada de l'entitat.
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present document i, en aquests mèrits
MANIFESTEN
I. ÀMBIT GEOGRÀFIC, TITULARITAT REGISTRAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC

L’Ajuntament de Sant Celoni és el titular de la finca anomenada les Llobateres, ubicada a
l’extrem oriental del terme municipal de Sant Celoni, inscrita al Registre de la Propietat de Sant
Celoni, finca núm. 7843, Volum 1412, Llibre 108 de Sant Celoni, foli 58, referència cadastral
núm. 08201A030000020000RA (67.013 m2) i 08201A030000010000RW (25.083 m2).
Títol: li pertany per donació formalitzada en escriptura atorgada el 5 de febrer de 2001 davant el
notari de Sant Celoni, número 247 del seu protocol.
Concretament, la zona humida de les Llobateres s’emplaça al marge dret del riu Tordera, entre
la Batllòria i Hostalric, entre el riu i una àrea de descans de l’autopista AP-7. Les seves
coordenades són: UTM31N-ETRS89 466342.0; 4619575.9 i Geogràfica ETRS89 2.595313E;
41.727277N. Al nord limita amb el riu Tordera, al sud amb l’autopista i a l’est i l’oest amb espais
agrícoles, a l’est amb un camp de conreu de secà i a l’oest amb una plantació de plàtans.
Pel que fa al planejament urbanístic, les Llobateres es troben en un sòl no urbanitzable
classificat com a tipus VI zona 22.II, àrea de ribera amb reglamentació específica. Aquest tipus
de sòl es defineix com a terrenys ocupats per lleres dels cursos principals i zones al·luvials
adjacents. Tenen un alt interès per la funció de corredors biològics que exerceixen i perquè són
els llocs on es pot desenvolupar la vegetació de ribera.
II. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ VIGENT
En data 16/07/2019 es va signar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Celoni i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife i que té per objecte formalizar la
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i SEO/BirdLife per treballar conjuntament, en el
marc de la custòdia del territori, en la protecció i desenvolupament dels ecosistemes aquàtic i
de ribera de la zona humida de les Llobateres.
Aquest conveni no suposa la cessió o atorgament de cap dret en exclusiva en el seu àmbit
geogràfic d’aplicació.
D‘acord amb el pacte VUITÈ del conveni, el mateix va entrar en vigor el dia de la seva
signatura i la seva durada és de dos anys.
Així mateix es preveu que podrà perllongar-se any a any fins a un màxim de dos anys si les
parts en consideren la conveniència. En aquest cas, les parts subscriuran una pròrroga a
l'efecte, amb un mínim d'un mes abans de l’expiració de la seva vigència.
III.- INTERÉS D’ AMBDUES PARTS DE PRORROGAR EL CONVENI
Ambdues parts han manifestat l’ interès en prorrogar el conveni pel termini d’ un any, mantenint
íntegrament el contingut dels seus pactes així com els compromisos assumits per les parts i
previstos en el conveni.
Per tot això, les dues parts, de comú acord i reconeixent plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest document de pròrroga del conveni marc de col·laboració, que es regirà pels
següents:
PACTES
PRIMER.- Pròrroga
Les parts pacten prorrogar, per el termini d’ un any, la vigència del conveni marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Societat Espanyola d’Ornitologia
SEO/BirdLife per a la realització d ‘actuacions de custodia del territori a l’ estany de Les
Llobateres, en endavant el “Conveni”, formalitzat en data 17 de juliol de 2021.

La present pròrroga finalitzarà la seva vigència en data 17 de juliol de 2022.
SEGONA.- Vigència dels pactes del Conveni
Les pactes continguts en el Conveni mantenen íntegrament la seva vigència i esdevé plena la
seva eficàcia entre els parts.
TERCERA.- Jurisdicció
El Conveni i la present pròrroga tenen naturalesa administrativa i en la seva interpretació i
desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les
parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.
En prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, quedant-ne un en
poder de cada part, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de tot el qual, com a secretari,
en dono fe.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura.
Tercer. Notificar el present acord Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
Quart. Un cop signat el document de pròrroga del 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).
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DE LA
SECCIÓ DEL TORRENT DE TELLEDA AL SEU PAS PEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT
CELONI.
Primer- Aprovar definitivament el projecte constructiu d’ampliació de la secció del torrent de
Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni amb un pressupost d’execució per
contracte de noranta-vuit mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims
(98.464,38 €), IVA inclòs.
Segon- Publicar els corresponents anuncis al BOP i al DOGC i en el tauler d’edictes electrònic
d’aquesta Corporació de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
7. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE
QUATRE HABITATGES PER L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A DESTINAR-LOS A
FINALITATS SOCIALS.
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’arrendament per part de l’ajuntament de Sant
Celoni de 4 habitatges per destinar a finalitats socials.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que figuren a
l’expedient.
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil del
contractant d’aquest ajuntament.

4. Disposar la despesa de 14.240 €, exempts d’IVA, amb càrrec a l’aplicació 04.231F0.202
(Arrendaments d’edificis i altres construccions) per a l’any 2021, per atendre al pagament de
rendes i al dipòsit de fiança per cada habitatge, quedant supeditada la disposició de la resta de
la despesa (21.360 € per l’any 2022, 21.360 € per l’any 2023, 21.360 € per l’any 2024, 21.360 €
per l’any 2025, 21.360 € per l’any 2026, 21.360 € per l’any 2027 i 8.900 € per a l’any 2028, tots
ells exempts d’IVA) a l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents.
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ AMB
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS, ANY 2021.
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de
Serveis Educatius per l'any 2021, el text del qual figura a l’Annex I d’aquesta proposta.
Segon.- Signar i enviar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de
serveis educatius per a l’any 2021 mitjançant tramitació electrònica al portal www.eacat.cat
Tercer.- Autoritzar a disposar les quantitats que s’indiquen, consignades en el pressupost
definitivament aprovat per a 2021, per fer front a la despesa que suposa el conveni per imports
de:
3.860,87 €.en concepte d’energia elèctrica, de la partida pressupostària 2021 05 150A0
22100.
-

2,947,97 €en concepte de neteja de la partida pressupostària 2021 05 150A0 22700

Quart.- Atès que el Departament d’Ensenyament, mitjançant el conveni expressa el compromís
d’ingrés i reconeixement de drets de les despeses derivades del subministrament de l’espai per
import màxim de 6.000,00 euros, disposar que, un cop ingressada a xifra corresponent sigui
abonada a la partida 45033 del pressupost de la Corporació per a 2021.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura i la resta d’eventuals tràmits que
resultin necessaris arran de la seva aprovació.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
Setè.- Un cop signada l’addenda, publicar-la 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).
Vuitè.- 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.
ANNEX I
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de serveis educatius
per l’any 2021
Reunits,

D’una banda,
El director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació,
nomenada pel Decret 112/2021, d’1 de juny (DOGC núm. 8423 de 02.06.21), i actuant en
l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació
de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de
28.07.11).
I de l’altra,
El senyor alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni, nomenat pel Ple Municipal de data 15 de juny
de 2019, amb CIF P-0820100-F en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per
formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que el Departament d’Educació des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a
l’activitat docent del professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que
s’han constituït com a nuclis de dinamització pedagògica, de suport i d’orientació
psicopedagògica, de recerca de noves metodologies, d’apropament de l’escola a l’entorn i de
respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora de la tasca professional dels
docents.
2. Que els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit
territorial definit, i posen a l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i
materials didàctics, i els ofereixen assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de
trobada, d’intercanvi d’experiències i de recerca permanent. Alguns d’aquests serveis educatius
tenen per objectiu donar suport a aspectes concrets dels currículums de l’alumnat amb
necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous programes,
metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament, modificat pel Decret 180/2005, de 30
d’agost - DOGC núm. 4460, d’1.9.2005)
3. Que La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III, que la
comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el
procés educatiu i en formen part els ens locals.
4. Que en l’article 40 s’insta les diferents administracions educatives a impulsar acords de
col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn i l’article 159
estableix que correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.
5. Que a l’Article 162 de la mateixa Llei diu que l’exercici de la coresponsabilitat de cada
ajuntament i del Departament s’articula en l’àmbit territorial i que els instruments que han de
precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de les
administracions són els convenis de col·laboració.
6. Que els articles 25 i 66 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i 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 respectivament estableixen les competències mínimes dels
municipis en matèria d’educació i en el punt o) de l’article 66 es concreta la participació en la
programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de

gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat
obligatòria.
7. Que el Departament d’Educació té establerts els serveis educatius del Vallès Oriental III , al
municipi de Sant Celoni, ubicats al carrer Bruc, 26, segona planta. Aquests serveis educatius
estan integrats per un Centre de Recursos Pedagògics, un Equip d’Assessorament
Psicopedagògic i un Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió. Social (LIC) donant suport als
centres educatius, professorat i alumnat del municipi.
8. Que ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el
funcionament dels serveis educatius abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el
present conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i
l’Ajuntament de Sant Celoni per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Vallès
Oriental III durant l’any 2021.
SEGONA.- La corporació local es compromet a cedir els espais utilitzats pels serveis educatius
del municipi. Els espais municipals on s’ubiquen els serveis educatius tenen una superfície total
de 642 m2, dels quals els Serveis Educatiu n’ocupen 200 m2 . Les despeses de funcionament
objecte d’aquest conveni són les següents: subministrament de llum, aigua, calefacció i neteja
dels Serveis Educatius. Per col·laborar en aquestes despeses el Departament d’Educació
aportarà 6.000,00 € i l’Ajuntament de Sant Celoni es farà càrrec de l’import restant.
TERCERA.- El Departament d’Educació es compromet a fer-se càrrec de les despeses de
personal, equipament i material fungible del Servei Educatiu del Vallès Oriental III. Aquestes
dotacions romanen propietat del Departament d’Educació.
QUARTA.- El Departament d’Educació aportarà a l’Ajuntament de Sant Celoni la quantitat de
6.000,00 € esmentada a la clàusula segona, per a col·laborar en les despeses de funcionament
dels serveis educatius.
El lliurament d’aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària
D/226000800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2020 prorrogat per al 2021.
Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar un certificat, abans del
30 de novembre de 2021, on es faci constar l’import corresponent a les despeses que han estat
reconegudes i comptabilitzades, agrupades per conceptes, amb indicació de quines d’aquestes
despeses han estat pagades i quines no han estat pagades. En aquesta relació, també caldrà
fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el
creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu, si escau, pel qual no s’ha pogut fer el
pagament. A més a més, també farà constar la previsió de despeses corresponents al mes de
desembre.
CINQUENA.- Es crearà una comissió mixta, amb representants d’ambdues parts, la qual
establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest
conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació
del conveni i els possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
SISENA.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de
2021, i es podrà prorrogar per anys naturals, fins a un màxim de quatre anys addicionals,

sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos
mesos abans de la finalització de la seva vigència.
SETENA.- Extinció i resolució del conveni
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen
l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
2. Són causes de resolució d’aquest conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió de
Seguiment prevista a la clàusula cinquena. Si un cop transcorregut el termini indicat en el
requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a l’altra part la
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, la modificació, la
resolució, els efectes i els possibles casos d’incompliment d’aquest acord, es resoldran de mutu
acord entre les parts en el sí de la comissió de seguiment que es constitueix a la clàusula
cinquena. En el cas que no es puguin resoldre de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE L'INSTITUT
BAIX MONTSENY I GRATUÏT PER LES FAMÍLIES PER AL CURS 2020-2021.
1. Aixecar els reparaments de la intervenció municipal.
2. Aprovar el conveni i la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l'Ajuntament de Sant Celoni per donar continuïtat a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori i, gratuït per a les famílies, dels alumnes d’educació secundària
matriculats a l’ Institut Baix Montseny de Sant Celoni i residents a la Batllòria, per al curs
2020-2021, el qual figura com a Annex I d’aquesta proposta.
3. Autoritzar i disposar d’un import de 33.000 euros per l’exercici 2021 de la partida
pressupostària 07 942A0 46507, Consell Comarcal Vallès Oriental- Transport.
4. Reconèixer la obligació i aprovar el pagament de 15.915,91 euros, de l’exercici 2021 de la
partida pressupostària 07 942A0 46507 Consell Comarcal Vallès Oriental- Transport, al
compte corrent següent: ES71 0182 6035 4002 0160 0889, del Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
5. Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura i qualsevol altre acte tendent a la seva
efectivitat.
6. Notificar el present acord al Consell Comarcal 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, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (article 14).
8. 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.
ANNEX I
<< CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES DE LA BATLLÒRIA A
L’INSTITUT BAIX MONTSENY, PER AL CURS 2020-2021
REUNITS
D’una part, el senyor president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari
accidental de la corporació, el senyor x.
De l’altra, el senyor alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit pel secretari de la
corporació.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 25 de setembre de 2019
(BOPB de 4 d’octubre de 2019).
L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 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.
Els secretaris, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
conveni, i
MANIFESTEN
I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de
transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.
II. Que l’Ajuntament de Sant Celoni, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el Consell
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, presti el servei de
transport escolar no obligatori dels alumnes de la Batllòria del municipi de Sant Celoni
matriculats a l’Institut Baix Montseny.
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en
matèria de transport escolar que subjecten a les següents

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei
escolar de menjador.
II. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.
III. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya per
raó del qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques
dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d’interès comú.
IV. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques,
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim jurídic dels
convenis.
V. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus
tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals
d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les formules de
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat,
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat.
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents
atorguen aquest conveni que subjecten als següents,
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL
i l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes
residents a la Batllòria del municipi de Sant Celoni matriculats a l’Institut Baix Montseny, d’ara
endavant l’INSTITUT, d’acord amb el REGLAMENT.
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no
obligatori per als alumnes de la Batllòria del municipi de Sant Celoni de l’INSTITUT que
l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del
servei o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de
transport escolar no obligatori per als alumnes de la Batllòria del municipi de Sant Celoni a
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre
educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.
c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part
dels usuaris.
d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no
obligatori.
e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT es compromet a:
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei
de transport escolar no obligatori als alumnes de l’INSTITUT.
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als
alumnes de Sant Celoni a l’INSTITUT.
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.
Quart. Règim econòmic
1. Per a finançar el cost del transport no obligatori i dels acompanyants, l’AJUNTAMENT ha
d’abonar al CONSELL COMARCAL els imports següents:
a) No més enllà del 30 d’abril de 2021, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL
un import de quinze mil nou-cents quinze euros amb noranta-un cèntims (15.915,91 EUR).
b) Un cop finalitzat el curs escolar 2020-2021 i no més enllà del termini d’un mes des de la
comunicació per part del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT de la liquidació de l’import
resultant, l’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL l’import d’aquesta liquidació que
equivaldrà a la multiplicació de 271,61 €/curs (import del preu públic) pel nombre d’alumnes
que hagin ocupat places del servei.
2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per
l’objecte d’aquest conveni.
Cinquè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de
l’inici del curs escolar 2020-2021 fins a llur finalització.

Sisè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret,
per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Setè. Comissió de seguiment
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel
compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per
tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta
comissió.
Vuitè. Publicació
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.
Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà
dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això
d) El compliment del període de vigència
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les
parts
Desè. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.
10. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI RELATIU A
L'ASSUMPCIÓ I REPARTIMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT
I
MANTENIMENT DE L'INSTITUT ESCOLA PALLEROLA-SECUNDÀRIA CURS 2020-2021 DE
SANT CELONI.
1. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a
l’assumpció i repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’Institut Escola
Pallerola del curs 2020-2021, el text de la qual figura a l’Annex I d’aquesta proposta.
2. Signar i enviar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni en el marc
del Pla Educatiu d’Entorn mitjançant tramitació electrònica al portal www.eacat.cat.

3. Reconèixer l’ingrés de 15.852,83 euros el 2021 a la partida d’ingressos 450 30 de
l’Ajuntament de Sant Celoni pel concepte I addenda del conveni de col·laboració entre
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i
l'Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’assumpció i repartiment de les despeses de
funcionament i manteniment de l’Institut Escola Pallerola-secundària curs 2020-2021, un cop
aquesta sigui signada.
4. Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura i la resta d’eventuals tràmits que resultin
necessaris arran de la seva aprovació.
5. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
6. Un cop signada l’addenda, publicar-la 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. 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.
Sant Celoni, a la data de signatura electrònica.
ANNEX I
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES QUE
DERIVEN DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT ESCOLA PALLEROLA.
REUNITS
D'una part, el senyor director general de Centres Públics del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 73/2018, de 7 de juny (DOGC núm.
7639, de 11.06.2018), que actua en nom i representació de l'esmentat Departament i en
exercici de les competències que li delega la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm.
5930, de 28.7.2011).
D'altra part, l’Il·lustríssim alcalde-President de l’ajuntament de Sant Celoni, proclamat en la
sessió plenària de la corporació de data 15 de juny de 2019 que actua en nom i representació
de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 53 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28
d'abril.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per subscriure aquesta addenda i a tal efecte,
EXPOSEN
1.Que en data 23 d’octubre de 2020 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament,
i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del

funcionament de l’Institut Escola Pallerola, codi 08076522, i que continua vigent.
2.Que d’acord amb el pacte tercer del conveni de col·laboració esmentat, per a cada curs
escolar el Departament d’Educació actualitza, si escau, el quadre de distribució de
superfícies i espais.
3.Que per al curs 2020-2021 hi ha canvis numèrics que afecten al percentatge de les
despeses.
Per tant, en aplicació de les clàusules del Conveni de col·laboració, ambdues parts,
ACORDEN
Formalitzar aquesta primera addenda per al curs 2020-2021 actualitzant el Conveni de
col·laboració amb la clàusula i annexos següents, que es mantindrà si no hi ha canvis, per els
cursos successius, d’acord amb la vigència del conveni de 15 de desembre de 2020.
Primer: Modificar l’annex que quedarà de la manera següent:
Annex al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni relatiu a
l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de
l’Institut Escola Pallerola.
1. Distribució d’alumne del curs 2020/2021

08076522

Escola
Percentatge
d’alumnes
Alumnes
Grups

79,76%

Institut

Total

20,24%

465
19

118
5

100%
583
24

2. Estimació de despeses de funcionament
Neteja
44.237,81

Electricitat Calefacció
5.595,27 13.142,33

Manteniment Total
78.324,26
15.348,85

3.Import

Despesa estimada x Percentatge d'alumnes

15.852,83

11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE
REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER VALLÈS, NÚM. 19,
BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-32/21 (2021/2408).
1r.- Concedir a Bomar 92, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer
Vallès, núm. 19 baixos, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic
presentat, objecte de l’expedient OM-32/21.

2n.- Concedir a Bomar 92, SL llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi
d’ús de local a habitatge, al carrer Vallès, núm. 19 baixos, de Sant Celoni, salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents:
- Condicions administratives generals:
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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del
dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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'exhaurirse els terminis establerts i per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:




Projecte Executiu visat amb els documents indicats a l’Annex I del CTE amb la
declaració responsable del tècnic redactor de coincidència amb el projecte pel qual
s’atorga la llicència.
Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb la fiança constituïda.
Dipòsit urbanístic de 6,11 m x 100 €/m = 611,00 €
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit.

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007.

5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.
12. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE
REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER BARCELONA, NÚM.
3, BAIXOS 2ª DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-31/21 (2020/2304).
1r.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer Barcelona, núm. 3
baix-2a, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de
l’expedient OM-31/21.
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a
habitatge, al carrer Barcelona, núm. 3 baix-2a, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers, sota les condicions següents:
- Condicions administratives generals:
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 de mig any, i d’acabar en el termini d’un any, a comptar a partir de l'endemà del dia
en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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'exhaurirse els terminis establerts i per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:




Assumeix de la direcció i execució de l’obra i coordinació de seguretat
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Dipòsit urbanístic de 4,4 m x 100 €/m = 440,00 €
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit.

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.
13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL
CARRER NARCÍS MONTURIOL, NÚM. 12 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-29/21
(2021/2170).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de piscina al carrer Narcís Monturiol,
núm. 12 de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les
condicions següents:
- Condicions administratives generals:
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 mes, i d’acabar en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del
dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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'exhaurirse els terminis establerts i per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i de tercers.
5. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:


Dipòsit urbanístic de 5 m x 100 €/m = 500,00 €
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit.

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.
14. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL
CARRER MILÀ I FONTANALS, NÚM. 106 DE LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK.
EXPEDIENT OM-30/21 (2021/2174).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de piscina al carrer Milà i Fontanals,
núm. 106 de la urbanització Royal Park, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
sota les condicions següents:
- Condicions administratives generals:
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 mes, i d’acabar en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del
dia en què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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'exhaurirse els terminis establerts i per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i de tercers.
5. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:


Dipòsit urbanístic de 5 m x 100 €/m = 500,00 €
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit.

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.
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, en
dono fe.

Alcalde
Raül García Ramírez

Secretari accidental
Albert Puig Tous

