
 

 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE JUNY DE 2022  
 

 
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.: JGL2022/14 
Caràcter: ordinària 
Data:  30 de juny de 2022 
Inici: 09:36 
Fi: 09:42  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JXCAT-JUNTS 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 

Anaïs Medina Terradas JXCAT-JUNTS 
Ernest Vilà Pladevall JXCAT-JUNTS  

    M. Àngels Bordetas Delgado  JXCAT-JUNTS 
     
S’excusa:   Josep M. Orra Pié  ERC-AM 
    
     
Secretari   Sergi Ribas Beltrán  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
    Josep Capote Martín  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 16.06.2022. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
 
2. Inici de l’expedient de contractació per a l’adquisició de llumeneres i del servei per a la seva 
instal·lació, a través de l’Acord Marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic amb destinació als ens locals de Catalunya, que promou 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per al contracte d’execució de la segona 
fase de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del procediment de contractació pel subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció a través de l’acord marc de l’Associació Catalana de 



 

 

Municipis així com de les condicions específiques del subministrament i del servei basat en 
aquest acord marc. 
 
5. Aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de rehabilitació i millora de les 
pistes municipals d’atletisme. 
 
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’escola bressol 
Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l’establiment de les condicions que han d’ordenar 
la reserva de deu places escolars de 0-3 anys, per a infants amb necessitats educatives 
específiques per al curs 2022-2023. 
 
7. Concessió de llicència d’obres majors de reforma interior per a la creació d’un habitatge al 
carrer Santa Fe, núm. 38 1r de Sant Celoni.  Expedient OM-21/22 (2022/460). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
8. Aprovació, si escau, de l’acceptació de la proposta de la Mesa de contractació d’adjudicació 
de la contractació de la concessió del servei de Bar Restaurant del Camp Municipal d’Esports 
“11 de Setembre” de Sant Celoni. 
 
9. Aprovació, si escau, de l’acceptació de la proposta de la Mesa de contractació d’adjudicació 
del servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia abandonats, 
perduts, ensalvatgits, ferits o morts i dels animals salvatges urbans morts o ferits a la via pública. 
 
10. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador municipal 
Sr. I.G.G. 
 
11. Aprovació de les tarifes especials com a piscina d’estiu del Centre Municipal d’Esports Sot 
de les Granotes per a l’any 2022. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.06.2022. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 16.06.2022.  Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta. 
 
2. INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE LLUMENERES I 
DEL SERVEI PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ, A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE SERVEIS 
I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, QUE PROMOU 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS                      
  
1. Iniciar expedient administratiu per a la contractació del subministrament de 37 llumeneres de 
tecnologia LED i del servei per a la seva instal·lació al pavelló municipal d’esports “11 de 
setembre”), a l’empara de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic amb destinació als ens locals de Catalunya (expedient 2017.01) 
que promou l’Associació Catalana de Municipis. 
 
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del subministrament i 
del servei, redactades pel coordinador d’Espai Públic, abans transcrites. 



 

 

 
3. Sol·licitar pressupost a Novatilu SLU, amb CIF B-98197916, empresa seleccionada en el sublot 
2.1 (Subministrament de llumeneres de tecnologia LED) de l’Acord marc esmentat, per al 
subministrament del les 37 llumeneres del model indicat a les condicions específiques d’execució 
de l’encàrrec. 
 
4. Sol·licitar pressupost a Alumbrados Viarios SA, amb CIF A-08523094, empresa adjudicatària 
del sublot 3.3 (Contracte de manteniment i/o instal·lació de l’enllumenat públic, comarca Vallès 
Oriental) de l’Acord marc esmentat, per a la instal·lació de 37 llumeneres al pavelló d’esports “11 
de setembre”, tal com s’indica a les condicions específiques d’execució. 
 
5. Atorgar a ambdues empreses 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 
amb una declaració de compatibilitat sobre el manteniment dels requisits i condicions previstos 
a l’article 60 i següents del TRLCSP, amb el benentès que de no fer-ho en el termini indicat 
s’entendrà que desisteixen de participar.  
 
6. Autoritzar les despeses de 7.222,74 € i 1.510,99 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
07.342C0.63299, vinculada al projecte econòmic 2019.2.07.49, del pressupost de la Corporació 
per a 2022. 
 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER AL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ INTEGRAL DEL 
CEMENTIRI DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar a la Universal, construcciones y colocaciones, SL, amb CIF B-63591762, la garantia 
definitiva en forma d’aval bancari per import de 7.053,68 €, dipositada a la Tresoreria municipal 
amb motiu de l’adjudicació del contracte d’execució de la segona fase de les obres de 
remodelació integral del cementiri de Sant Celoni. 
 
2. Per tal d’efectuar el retorn d’aval, serà necessari presentar per registre d’entrada de 
l’Ajuntament de Sant Celoni DNI del representant legal i en cas que la recollida del document 
d’aval original no la realitzi el representant legal s’afegirà autorització original per a la recollida 
del document per part d’un tercer, signada pel representant legal i còpia del DNI de la persona 
que farà aquesta recollida documental. 
 
3. Notificar aquest acord a Universal, construcciones y colocaciones, SL, amb expressió dels 
recursos a què tingui dret.  
 
4. APROVACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PEL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ A TRAVÉS DE L’ACORD 
MARC DE  L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS AIXÍ COM DE LES CONDICIONS 
ESPECÍFIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I DEL SERVEI BASAT EN AQUEST ACORD 
MARC. 
 
1. Iniciar expedient administratiu per a la contractació del subministrament per a l’adquisició 
d’equips d’impressió i de multifunció, a l’empara l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) 
 
2. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió del subministrament 
i del servei, que consten a l’expedient i que estan transcrites com a Annex a aquest document.  
 
3. Sol·licitar pressupost a GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, per al 
d’equips d’impressió i de multifunció, d’acord amb les condicions específiques d’execució i amb 



 

 

el PCAP que regeix l’Acord marc  de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) 
 
4. Autoritzar  la despesa  per import de 24.657,38 € (base imposable de 20.378 euros més 4.279 
euros en concepte del 21% d’IVA), corresponent als preus màxims contemplats en l’àmbit 
d’aquest acord marc que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022, a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries següents: 

 
 

Partida 
pressupostària 

Import 

05.150A0.63600     3.993,00 €  

06.912A0.63680     1.802,90 €  

01.920S0.62600     1.090,21 €  

01.920A0.63680         696,96 €  

00.931A0.63680         696,96 €  

00.931A0.63680         696,96 €  

01.920B0.63680         696,96 €  

06.430C0.63680     3.668,72 €  

04.231A0.62600     1.512,50 €  

08.130A0.63600     3.177,46 €  

07.330A0.62600     3.720,75 €  

01.920C0.63680     2.904,00 €  

Total 24.657,38 € 

 
 

5. Sotmetre l’eventual adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent, de conformitat amb  la 
Disposició Addicional 3a.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017. 

 
ANNEX. CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ, EN LA MODALITAT DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 

 
1. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquest encàrrec de provisió desenvolupa l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió 
i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2017.02), que promouen el Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
En data 20 març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 

 
En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, va aprovar definitivament la cessió 
a favor de l’ACM de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció. 

 
En data 20 de febrer de 2020, prèvia tramitació del corresponent procediment, es formalitzen els 
contractes de la primera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i 



 

 

multifunció, per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 2020 fins el 20 
de març de 2021. 

 
En data 21 de desembre de 2020, la Comissió de Presidència aprova definitivament la segona 
pròrroga dels lots 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 i 20, (amb excepció dels lots 1, 7 , 
13, 14 i 15), per un període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 2021 fins el 20 
de març de 2022. La formalització es dur a terme el 15 de febrer de 2021. 

 
En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova definitivament la tercera 
pròrroga dels lots 2,3,4,6,8 9,10,11,12,16,18,i 20, (amb excepció dels lots 5, 17 i 19), per un 
període addicional de 12 mesos més, des del 20 de març de 2022 fins al 20 de març de 2023. 
La formalització es dur a terme el 31 de gener de 2022. 
 
En tot allò no previst en aquestes condicions específiques d’execució, la contractació es regirà 
pel que estableix el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions 
tècniques (PPT) que regulen l’Acord marc.  
 
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament en allò que correspongui a la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector (en endavant LCSP), i restants normes de 
desenvolupament de la legislació de contractació administrativa. Supletòriament s’aplicaran les 
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
 
 equips d’impressió i multifunció següents: 
 

Lot Descripció dels equips Qtt Adjudicatari 

Lot 2 
Impressora Làser departamental 
Color A4 (HP E55040DW) 

1 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Lot 3  

Impressora làser departamental 
alta capacitat B/N A4 (HP 
E60055DN)  

3 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Lot 4  

Impressora làser base B/N A4 
(HP E62555DN)  

8 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Lot 9  

Color A3 multifunció làser mitja 
capacitat HP Color LaserJet 
Managed E77830dn 

7 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

 
Tanmateix, per a poder adequar l’adquisició a les necessitats de l’Ajuntament, cal adquirir els 
següents accessoris, que l’adjudicatari ofereix en el seu escandall d’accessoris i complements: 
 

Accessori Qtt Adjudicatari 

Cassete Alimentador 550 fulls per E62555 1 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Cassete Dual 520 x 2 HP, Ref: Y1F97A 1 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Retirada equips vells 2 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

Pack10_ACM 10 Hores Servei Tècnic 
ACM fora de contracte 

6 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

PACK 10 Hores Connexió Remota ACM 
fora de contracte 

3 
GIROCOPI, S.L-SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE 

 

https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-9-impressora-laser-mitja-capacitat-color-a3-a4-hp-e7783dn


 

 

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
D’acord amb els preus que consten a la resolució d’adjudicació de l’Acord Marc a la mercantil 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, el pressupost màxim de licitació 
és el següent:  
 

Lot Qtt 
Import unitari 
sense IVA (€) 

Import unitari 
amb IVA(€) 

Import total 
amb IVA (€) 

Lot 2 - Impressora Làser departamental 
Color A4 (HP E55040DW) 

1 200,00 242,00 242,00 

Lot 3  - Impressora làser departamental 
alta capacitat B/N A4 (HP E60055DN) 

3 240,00 290,40 871,20 

Lot 4 - Impressora làser base B/N A4 
(HP E62555DN) 

8 576,00 696,96 5.575,68 

Lot 9 - Color A3 multifunció làser mitja 
capacitat HP Color LaserJet Managed 
E77830dn 

7 1.250,00 1.512,50 10.587,5 

Cassete Alimentador 550 fulls per 
E62555 

1 325,00 393,25 393,25 

Cassete Dual 520 x 2 HP, Ref: Y1F97A 1 575,00 695,75 695,75 

Retirada equips vells 2 200,00 242,00 484,00 

Pack10_ACM 10 Hores Servei Tècnic 
ACM fora de contracte 

6 600,00 726,00 4.356,00 

PACK 10 Hores Connexió Remota ACM 
fora de contracte 

3 400,00 484,00 1452,00 

Total (€)  20.378 4.279.38 24.657,38 

 
 
Existeix crèdit adequat i suficient a les partides del pressupost de la Corporació per a 2022: 
 

Partida 
pressupostària 

Import 

05.150A0.63600     3.993,00 €  

06.912A0.63680     1.802,90 €  

01.920S0.62600     1.090,21 €  

01.920A0.63680         696,96 €  

00.931A0.63680         696,96 €  

00.931A0.63680         696,96 €  

01.920B0.63680         696,96 €  

06.430C0.63680     3.668,72 €  

04.231A0.62600     1.512,50 €  

08.130A0.63600     3.177,46 €  

07.330A0.62600     3.720,75 €  

01.920C0.63680     2.904,00 €  

 
 
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Prèviament a l’inici de la tramitació del contracte  l’Ajuntament de Sant Celoni podrà consultar a 
l’empresa adjudicatària la viabilitat del contracte. 

https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-3-impressora-laser-departamental-alta-capacitat-bn-a4-hp-e60055dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-4-impressora-laser-base-bn-a4-hp-e62555dn
https://www.acm.cat/compres/productes/lot-9-impressora-laser-mitja-capacitat-color-a3-a4-hp-e7783dn


 

 

  
L’empresa adjudicatària del lot haurà de respondre a la petició d’un contracte basat en un termini 
màxim de 8 dies hàbils; en el supòsit que no ho faci, s’entendrà que l’empresa desisteix de 
participar-hi.  
 
Prèviament a l’adjudicació del contracte l’entitat destinatària podrà requerir a l’empresa en 
qüestió l’enviament d’una declaració responsable relativa al manteniment de les condicions 
d’aptitud i capacitat de contractar, en els termes dels articles 65 i 71 de la LCSP. 
 
Un cop aprovat l’acord d’adjudicació, aquest es notificarà a l’empresa adjudicatària i es publicarà 
al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
L’execució del contracte podrà iniciar-se una vegada hagi estat adjudicat per l’Ajuntament de 
Sant Celoni, atès que el contracte s’entén perfeccionat amb la seva adjudicació, tal com preveu 
l’article 153 de la LCSP. En el mateix sentit, la clàusula 50 del Plec de clàusules administratives 
de l’Acord Marc que regeix aquesta contractació, dona a l’administració contractant la potestat 
de decidir en el seu document de concreció de condicions com es formalitzarà el contracte basat. 
En aquest cas, el contracte es tindrà per formalitzat amb la seva adjudicació.  
 
5. GARANTIA DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb la clàusula 39 del PCAP l’exigència de garantia definitiva es potestativa pels lots 
d’import menor a 18.000 euros, IVA exclòs i obligatòria en la resta de casos.  
Per aquest motiu, s’exigirà la constitució d’una garantia definitiva a l’adjudicatari GIROCOPI, S.L 
– SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, de 1.018,90 euros, equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.  
 
6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  
 
L’òrgan de contractació és l’alcalde de Sant Celoni, d’acord amb el que preveu la Disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. No 
obstant, dita facultat es troba delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució de 
l’Alcaldia de 17.06.2019 (publicada al BOP de 01.07.2019). 
 
7. TERMINI, LLOC DE LLIURAMENT I DURADA DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni haurà de rebre l’equipament informàtic en el terminis màxim de vint 
dies, a comptar des de la data en què quedi acreditada fefaentment la notificació de l’acord 
d’adjudicació, tal com estableix la clàusula 49 del PCAP de l’Acord marc que regeix aquesta 
contractació.  
 
L’equipament objecte de la comanda s’haurà de lliurar a les següents adreces de 08470 Sant 
Celoni (Barcelona): 
 

Secció Lot compra agregada Qtt Adreça 

Territori 
Lot 9 + 1 Retirada equips 

vells 
2 C/Bruc, núm 26 

Presidència - 
Alcaldia 

Lot 3 1 Plaça de la Vila, núm. 1 

Lot 9  1 Plaça de la Vila, núm. 1 

Jutjat de Pau 
Lot 4 + Cassette Alimentador 
550 hojas per E62655 - Ref: 

J8J89A 
1 Carrer Torras i Bages, 10, 



 

 

Secretaria Lot 4  1 
Plaça de la Vila, núm. 1, 1a 

planta 

Intervenció Lot 4  1 
Plaça de la Vila, núm. 1, Planta 

Baixa 

Economia Lot 4  1 
C/ Campins, num. 24, Planta 

Baixa 

Recursos humans Lot 4  1 
C/ Campins, num. 24, Primera 

Planta 

Promoció 
Econòmica 

Lot 4  2 C/ Montserrat, 28  

Lot 3  2 C/ Montserrat, 28  

Lot 2  1 C/ Montserrat, 28  

Comunitat Lot 9 1 C/ Grup Escolar, núm. 6 

Seg. Ciutadana 

Lot 9 + 1 Retirada equips 
vells 

1 C/ Santa fe, núm. 52 

Lot 4 1 C/ Santa fe, núm. 52 

Cultura 
Lot 9 + Cassette Dual 520 X 2 

HP,  Ref: Y1F97A 
2 

Rectoria Vella- Passeig de La 
Rectoria Vella s/n 

 
L’adquisició de l’equip anterior inclou, de conformitat amb el que estableix l’Annex 13, la 
prestació, per part de l’adjudicatari, del servei de manteniment dels equips adquirits per un termini 
de 4 anys a comptar des del moment de l’entrega dels mateixos.  
 
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
La persona responsable del seguiment de l’encàrrec serà la enginyera tècnica informàtica de l’àmbit 
de Tecnologies de la Informació (Àrea de Serveis Generals) de l’Ajuntament Sant Celoni, Sra. X, 
qui actuarà com a interlocutor amb les empreses adjudicatàries. 
 
9. PAGAMENT DEL PREU 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà als contractistes l’import de l’equipament (amb càrrec a la 
partida abans esmentada del pressupost municipal), prèvia presentació de la corresponent 
factura electrònica. El pagament es realitzarà dins els terminis fixats a la LCSP, amb informe 
favorable del responsable del contracte.  
 
10. TERMINI DE GARANTIA 
 
D’acord amb la clàusula 37 del PCAP el període de garantia en la compra d’equips d’impressió 
o multifunció és d’un any, a comptar des de la data de la seva recepció.  
 
11. ALTRES CONDICIONS 
 
L’empresa adjudicatària es compromet al compliment dels seus compromisos presentats a la 
licitació de l’Acord marc que s’indiquen a continuació i que tenen caràcter contractual. En concret 
pels models que són objecte d’aquesta compra hauran de complir les següents característiques: 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
12. VARIACIONS 
 
Els productes a subministrar s’ajustaran a les condicions ofertes en la licitació marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que promouen el CCDL i l’ACM. 
 
5. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ I MILLORA DE LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME. 
 
Primer. Nomenar al senyor X com a coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució, de les 
obres de rehabilitació i millora de les pistes municipals d’atletisme. 
 
Segon. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de rehabilitació i millora de les 
pistes municipals d’atletisme presentat per la mercantil Mondo Ibérica SAU. 
 
Tercer. Notificar aquests acords a Mondo Ibérica SAU, i al senyor X. 
 



 

 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L’ESCOLA BRESSOL ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ –ESCOLA PASCUAL- EN 
L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE DEU 
PLACES ESCOLARS DE 0-3 ANYS, PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2022-2023. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i col·laboració entre l’Ajuntament i 
l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual, per a l’establiment de les condicions que han 
d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0–3 anys per a infants amb necessitats educatives 
específiques per al curs 2022-2023, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA LLAR 
D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ -ESCOLA PASCUAL PER A L’ESTABLIMENT 
DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE TRES PLACES ESCOLARS 
DE 0–3 ANYS PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER AL 
CURS 2022–2023. 
 
R E U N I T S  
 
D’una part, l’Il·lustríssim X, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua com a 
alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) NIF número P-0820100-F i 
domicili a Plaça de la Vila, 1 de 08470 Sant Celoni, en nom i representació d’aquesta corporació, 
en ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i de 
l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i especialment facultat per aquest acte per acord de la Junta de Govern 
Local de data de la signatura electrònica, assistit del Secretari municipal X que dóna fe de l’acte.  
  
I d’altra part, la senyora X, major d’edat, amb domicili professional a Sant Celoni, carrer 
Vallgorguina número 2, 08470 Sant Celoni i DNI número x, que obra en nom i representació de 
l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual, amb el mateix domicili i NIF número G-65145583, 
en qualitat d’apoderada de la mateixa, en ús de les facultats relacionades a l’article 21 dels 
estatuts de l’Associació Educativa Auró, inscrita a la Secció 1a del Registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 39496 i data de la Resolució 28.05.2009 i 
que assegura vigent. 
 
Les parts es reconeixen capacitat i representació legal suficient per a la formalització del present 
conveni i, als efectes esmentats, 
 
E X P O S E N  
 
I.- L’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia dels municipis, la 
de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’administració educativa, i 
l’article 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir activitats complementàries de 
les pròpies d’altres administracions públiques, en matèries, entre d’altres, d’educació, joventut i 
ocupació. 
  
II.- D’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’educació infantil és una etapa 
educativa que atén infants des del seu naixement fins als sis anys d’edat, té caràcter voluntari i 
s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil comprèn fins als tres anys d’edat. 
 
III.- La importància de l’adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant durant els seus 
primers anys de vida en relació amb el seu procés d’aprenentatge és un fet contrastat per la 
psicologia evolutiva i educativa. És així que en l’educació infantil de primer cicle el 
desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l’evolució física, afectiva, intel·lectual 



 

 

i social de la persona té una gran importància. És un cicle, per tant, que permet prevenir o 
compensar a temps algunes de les situacions que s’originen en les desigualtats socials, 
econòmiques i culturals de les famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, que, amb 
posterioritat, poden obstaculitzar el desenvolupament dels processos d’aprenentatge de l’alumne 
o l’assoliment d’un adequat rendiment escolar. 
 
IV.- L’article 18 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió 
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, considera alumnat 
amb necessitats educatives específiques a l’efecte de la seva admissió en els centre, el qui per 
raons socioeconòmiques o socioculturals requereix d’una atenció educativa específica; el de 
nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la seva competència lingüística o pel 
seu nivell de coneixements bàsics requereixi una atenció educativa específica, i aquell que té 
necessitats educatives especials, és a dir, l’alumnat afectat per discapacitats físiques, psíquiques 
o sensorials, o que manifesta trastorns greus de la personalitat o de conducta, o malalties 
degeneratives greus.  
 
V.- L’article 19 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió 
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, estipula que la 
integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i, conseqüentment, la cohesió 
social, s’afavoreixen mitjançant l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat. 
 
VI.- El Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies d’intervenció, entre d’altres, per 
promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la llengua catalana com a llengua 
vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els infants mitjançant la 
incorporació als centres educatius de tot l’alumnat, la distribució equilibrada de l’alumnat, la 
prevenció i tractament de l’absentisme escolar i la prevenció de qualsevol tipus de discriminació 
en l’escolarització (gènere, cultura, condició...). 

 
VII.- L’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
van signar conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb data 22 de febrer 
de 2006. Aquest conveni es prorroga cada dos anys mitjançant addenda. 
 
VIII.- Per al curs 2022–2023 el municipi de  Sant Celoni disposa de dues escoles bressols 
autoritzades, l’una pública i l’altra privada. 
 
IX.- L’escola bressol privada Associació Educativa Auró-Escola Pascual forma part del Pla 
Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni per fomentar la cohesió social. 
 
X.- Una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la llengua catalana com 
a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de l’alumnat des de la 
primera infància. 
 
XI.- L’Associació Educativa Auró-Escola Pascual està disposada a acollir tres infants amb 
necessitats educatives específiques que per raons socioeconòmiques o socioculturals 
requereixin una atenció educativa específica, que designi l’Ajuntament de Sant Celoni, prèvia 
valoració d’una Comissió 0-3 integrada per tècnics dels àmbits municipals de Comunitat i 
Educació. 
 
XII.- L’Ajuntament de Sant Celoni vol col·laborar amb l’Associació Educativa Auró-Escola 
Pascual amb la quota mensual d’aquestes places. 

 
Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 



 

 

P A C T E S  
 
Primer. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual  per a l’establiment de les condicions que 
han d’ordenar la reserva de tres places escolars de 0–3 anys per a infants amb necessitats 
educatives específiques per al curs 2022–2023. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament i de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual 
 
2.1.- L’Associació Educativa Auró-Escola Pascual es compromet a reservar tres places escolars 
de 0–3 anys, pel curs 2022–2023, per a infants amb necessitats educatives específiques que per 
raons socioeconòmiques o socioculturals requereixin una atenció educativa específica, per als 
alumnes que designi l’Ajuntament, apreciada per la Comissió 0-3 integrada per tècnics dels 
àmbits municipals de Comunitat i Educació. 
 
2.2.- Per al correcte compliment de les condicions previstes en aquest conveni, l’Àrea de 
Desenvolupament i Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni n’efectuarà el seguiment; tant amb 
la família com amb la direcció de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual per tal de garantir 
el correcte aprofitament de les places reservades. Així mateix, es podran fer suggeriments i 
supervisar el desenvolupament i les necessitats de l’infant. 
  
2.3.- Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual es 
comprometen a aplicar criteris de sostenibilitat i de respecte amb el medi ambient en el 
desenvolupament de les activitats amb els infants, així com en tots els paràmetres derivats de la 
seva aplicació. 
 
2.4.- Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’Associació Associació Educativa Auró-Escola 
Pascual es comprometen a desenvolupar les activitats, i tots aquells aspectes que hi tinguin 
relació, en llengua catalana, per la qual cosa l’Ajuntament de Sant Celoni posa a disposició de 
l’entitat els serveis municipals d’assessorament lingüístic i, si s’escau, els serveis del Consorci 
de Normalització Lingüística de Sant Celoni, per al desenvolupament de l’activitat objecte del 
present conveni. 
 
Tercer. Ingrés ajuts socials atorgats 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ingressarà a l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual els 
imports dels ajuts socials atorgats amb un import màxim de  10.320,00 € (11 mensualitats de 
290,00 € de setembre de 2022 a juliol de 2023 i el preu de la matrícula de 250,00 €, per a cada 
plaça reservada) que suposen el 100 % de les despeses derivades de l’anterior compromís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Matrícula 

Preu 
participant/mes 

Nombre 
participants 

Nombre de 
mesos 

TOTAL 

Setembre a desembre 
2022 

750 290 3 4 
       

4.230,00 €  

Gener a juliol  2023    290 3 7 
       

6.090,00 €  

Preu unitari-matrícula 250         
10.320,00 €  

 



 

 

L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de 3 places per 
infants de necessitats educatives específiques del 1r cicle d’educació infantil, per al curs 2022-
2023 a l'Associació Educativa Auró-Escola Pascual, és de deu mil tres-cents vint euros 
(10.320,00 €). Dels quals quatre mil dos-cents trenta euros (4.230,00 €) corresponen al 
pressupost municipal per a l’any 2022 i sis mil noranta euros (6.090,00 €) al pressupost municipal 
de l’any 2023, subjecte a la seva consignació pressupostària, ambdós amb càrrec a la partida 
pressupostària, Ajuts socials 04 231D0 480 Atencions benèfiques i assistencials. 
 
Així mateix es compromet a transferir a l'escola les quotes corresponents a les places reservades 
prèvia acreditació per part de l'Àrea de Desenvolupament i Comunitat de l'efectiva utilització de 
les places en els termes establerts en el present conveni. A tal efecte, l'Àrea de Desenvolupament 
i Comunitat ha d'emetre informe de conformitat amb l'ajuda social als infants que utilitzin el servei. 
 
Quart. Pagament 
 
Pel que fa al règim de pagament del present conveni, és requisit indispensable la presentació de 
la factura corresponent a les places subvencionades. El pagament, que s’efectuarà mitjançant 
transferència al compte corrent que indiqui l’escola, es realitzarà de forma posterior a la 
presentació de la factures justificatives de la despesa per part de l’Associació Educativa Auró-
Escola Pascual. 
 
Cinquè. Durada del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni és per al curs escolar 2022-2023.  
 
Sisè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
D’acord amb el què disposa l’article 49 f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, per a la materialització, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i 
dels compromisos adquirits pels signants, així com per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar respecte del mateix, es constitueix una comissió de 
seguiment formada per dos membres, un en representació de l’ajuntament de Sant Celoni i l’altre 
en representació de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual. 
 
Setè. Règim de modificació del conveni 
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Vuitè. Causes i formes d’extinció del conveni 
 
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. 
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. 
 
Novè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir les prescripcions de protecció de dades personals que 
segons el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu del consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o norma que la substitueixi, així com 
la resta de disposicions reguladores de la matèria que resultin d’aplicació. 
 
Si per a l’execució del que preveu el 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. 
 
Desè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, sotmetent-se les parts, si s’escau, davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

2. Autoritzar la despesa de 4.230,00 € en l'aplicació pressupostària  04 231DO 480 (Atencions 
benèfiques i assistencials) del pressupost del 2022, segons el detall següent: 
 

 
3. Supeditar l’aprovació de la despesa de 6.090,00 € en l'aplicació pressupostària  04 231DO 
480 (Atencions benèfiques i assistencials) a l’existència de crèdit en el pressupost del 2023, 
segons el detall següent: 
    

 
 Preu 

participant/mes 
Nombre 

participants 
Nombre de 

mesos 
TOTAL 

 Gener 2022 a juliol  290 3 7        6.090,00 €  

      

      
 
4. Notificar a l’Associació Educativa Auró–Escola Pascual, els acords precedents per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
5. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 14). 
 

    

 

Matrícula 
Preu 

participant/mes 
Nombre 

participants 

Nombre 
de 

mesos 
TOTAL 

Setembre a 
desembre 2021 

750 290 3 4 4.230,00 € 

Preu unitari-
matrícula 

250    



 

 

7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA INTERIOR PER  A LA 
CREACIÓ D’UN HABITATGE AL CARRER SANTA FE, NÚM. 38 1R DE SANT CELONI.  
EXPEDIENT OM 21/22 (2022/460). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma interior per a la creació d’un habitatge al 
carrer Santa Fe, núm. 38 1r 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 el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 

 
- Condicions 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 d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel tècnic redactor conforme el projecte d’execució visat coincideix 
amb el projecte bàsic aprovat.  

• Assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de l’obra. 



 

 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Dipòsit urbanístic: 9,40ml x 100 euros: 940 € 
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. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
8. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR 
RESTAURANT DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS "11 DE SETEMBRE"  DE SANT CELONI 
 
Mitjançant Acord de Ple de 21 de gener de 2022  es va Delegar en la Junta de Govern Local 
l’adopció de tots els acords que s’hagin d’adoptar en el present procediment, ja siguin actes de 
tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte així com l’aprovació dels preus màxims que, a 
proposta de la concessionària, hauran d’abonar els usuaris pels serveis que es prestin. 
 
Pel mateix acord es va aprovar l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de bar 
restaurant del camp municipal d’esports “11 de setembre” de Sant Celoni, mitjançant procediment 
restringit. 
 
L’expedient conté el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regular la contractació. 
 
Tal com s’estableix a la clàusula 12 del PCAP i d’acord amb el que estableix la LCSP per a la 
tramitació dels procediments restringits, el procediment de contractació consta de dues fases. A 
la primera fase, aquells que vulguin optar a l’adjudicació del contracte hauran d’acreditar la 
solvència suficient. En cas de presentar-se més de 10 aspirants, la Mesa de contractació haurà 
de seleccionar-ne 10 d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 13 del PCAP.  
 
La licitació s’ha anunciat al Diari oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, i en el termini 
reglamentari s’han rebut cinc sol·licituds de participació mitjançant l’eina “Presentació telemàtica 
d’ofertes”. 
 
Les empreses i particulars que van sol·licitar participar en aquest procediment van estar les 
següents: 
 

- X, NIF XXX048XXK 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- X, NIF XXX952XXC 
- X, NIF XXX735XXT 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 



 

 

 
Obertes les respectives  sol·licituds de participació dels cinc sol·licitants esmentats  la Mesa va 
detectar diverses omissions o defectes a totes les sol·licituds de participació. 
 
Totes les omissions i defectes van ser considerades com a esmenables per part de la Mesa de 
contractació i es va procedir a requerir als candidats per tal que presentessin les esmenes en 
temps i forma continguts al PCAP que regeix aquesta contractació.  
 
Transcorregut el termini per a la presentació d’esmenes, la Mesa procedeix a acarar les esmenes 
presentades amb el requeriment realitzar i les condicions de solvència, tant econòmica com 
professional, que exigia el Plec de clàusules administratives particulars. De resultes, es constata 
que la documentació presentada per l’empresa MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 ofereix 
presumpció de complir els requisits de solvència requerits però genera dubtes el fet que de que 
estiguin prou acreditats. Es determina considerar el candidat admès a la licitació si en el termini 
improrrogable de tres dies hàbils presenta la documentació que perfeccioni aquesta acreditació, 
fet que compleix en el termini assenyalat.  
 
Pel que fa a la resta de candidats, es considera que la documentació respectivament presentada 
esmena els defectes detectats per la Mesa de contractació. 
 
Per tant, de resultes d’aquesta primera fase del procediment de contractació, tots cinc candidats 
es van considerar admesos a la licitació i, en condició de licitadors seleccionats van ser convidats 
a participar a la segona fase d’aquest procediment de contractació en la forma prevista pel Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
En data 04.04.22 es notifica a tots els licitadors la invitació a presentar oferta en aquest 
procediment de contractació. En la mateixa notificació se’ls indica que disposen d’un termini de  
10 dies naturals per a presentar la seva oferta que haurà de complir amb els requisits i formes 
previstos a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest 
procediment de contractació. En cas de no presentar oferta en el termini referit, els licitadors es 
tindran per desistits de la licitació en curs.  
 
En data 22.04.22, exhaurit el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va procedir a l’obertura 
del sobre 2 que constaven com a presentades mitjançant l’eina de Sobre Digital  que van resultar 
ser les següents: 
 
- MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- X, NIF XXX952XXC 
-           GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
Tal com es va fer constar a l’acta de la sessió de la Mesa de contractació, es va excloure de la 
licitació al Sr. X, NIF XXX048XXK, pels motius referits en l’acta esmentada. 
 
Pel que fa a les ofertes presentades per la resta de licitadors,  
 
-            MENJAT UN CREP SL, CIF B01876929 
- X, NIF XXX952XXC 
- GRUPO LOZA RESTAURACIÓN, S.L, CIF B66920778 
 
D’acord amb la clàusula 17.2 del PCAP, la Mesa va acordar donar trasllat de la documentació 
continguda en els respectius sobres 2 presentats per aquests licitadors als serveis competents 
perquè emetin informe en relació als criteris subjectes a un judici de valor d’adjudicació del 
contracte.  
 



 

 

En data 19.05.2022 la Mesa de contractació es va reunir per a prendre coneixement de la 
puntuació proposada per l’informe tècnic avaluador dels criteris sotmesos a judici de valor per a 
cadascuna de les ofertes presentades.  
 
En aquesta sessió la Mesa va acordar atorgar, tal com consta a l’acta respectiva, les següents 
puntuacions pel que fa als criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor, de conformitat amb 
l’informe tècnic: 
  
1. Menjat un crep: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,25 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,75 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – MENJAT UN CREP 11 PUNTS 
 
2. Grupo Loza Restauración: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 3,75 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 2,5 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – GRUPO LOZA RESTAURACION 6,25 PUNTS 
 
3. X: 
 
A) Llista amb el detall de cadascun dels productes que s’oferiran en el servei, amb indicació 
de referències que permetin avaluar la seva qualitat. (Es valorarà la qualitat i la varietat de l’oferta) 
(fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 6,25 punts 
 
B) Pla de manteniment de maquinària i instal·lacions adscrits al servei. (Es valorarà la 
freqüència de les revisions preventives, el temps de resposta a possibles incidències i la inclusió 
del cost de la mà d’obra i peces de substitució) (fins a 7 punts) 
 
TOTAL PUNTUACIÓ 5,50 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL – X     11,75 PUNTS 



 

 

 
A continuació, i un cop atorgades les puntuacions als criteris sotmesos a un judici de valor el 
secretari de la Mesa, per indicació de la presidenta, va procedir a  obrir el sobre 3 de les ofertes 
presentades pels respectius licitadors.  
 
Pel que fa a la valoració d’aquests criteris, la Mesa va acordar traslladar la documentació 
continguda en els respectius sobres número 3 als serveis competents perquè emetin informe en 
relació als criteris de valoració automàtica en exercici de la potestat que la clàusula 17.c) del 
PCAP confereix a la Mesa de contractació.  
 
En data 9.06.22 la Mesa de contractació, un cop emès l’informe tècnic esmentat, es va tornar a 
reunir i va assumir com a pròpies les puntuacions proposades per l’informe tècnic en referència 
als criteris avaluables automàticament. Les puntuacions atorgades van ser les següents: 
 
 

 

      GRUPO LOZA RESTAURACIÓN                           Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-i-nou 
cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon mínim 
establert) 

 
20 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-vuit 
euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per sobre de 
la inversió obligatòria) 

 
20 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat en el plec 
de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora setmanal 
d’ampliació horària) 

 
3,40 

MENJAT UN CREP Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-i-nou 
cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon mínim 
establert) 

 
20,41 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-vuit 
euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per sobre de la 
inversió obligatòria) 

1,42 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat en el plec 
de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora setmanal 
d’ampliació horària) 

 
4,40 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al servei 
(Per cada 358  hores anuals creades, que excedeixi de l’indicat  a  l’estudi 
econòmic, 1 punt) 

2,75 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables  en la inserció 
laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 punts) Aquest 
apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

0 

Total conjunt criteris 28,98 punts 



 

 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al servei 
(Per cada 358 hores anuals creades, que excedeixi de l’indicat  a  l’estudi 
econòmic, 1 punt) 

17 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables en la inserció 
laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 punts) Aquest 
apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

6 

Total conjunt criteris 66,40 punts 

 
 
 
 

X Puntuació 

Criteris avaluables directament, fins a 86 punts 

 
1 

Increment del cànon 
(Proporcionalment, 1 punt per cada trenta-quatre euros amb vint-i-nou 
cèntims (34,29 €) mensuals d’increment per sobre del cànon mínim 
establert) 

 
28 

 
2 

Increment d’inversions a revertir en l’Ajuntament 
(Proporcionalment, 1 punt per cada dos mil quatre-cents seixanta-vuit 
euros amb cinquanta-set cèntims (2.468,57 €) d’increment per sobre de 
la inversió obligatòria) 

 
2 

 
3 

Proposta d’horari del servei, a partir de, com a mínim, l’indicat en el 
plec de prescripcions tècniques. (0,4 punts per cada hora setmanal 
d’ampliació horària) 

 
5 

 
4 

Increment de llocs de treball que la licitadora preveu incorporar al servei 
(Per cada 358 hores anuals creades, que excedeixi de l’indicat  a  
l’estudi econòmic, 1 punt) 

10,01 

5 Relació de llocs de treball per a col·lectius vulnerables  en la inserció 
laboral. (Per cada lloc de treball, a jornada complerta 3 punts) Aquest 
apartat no és incompatible amb el criteri 4. 

0 

Total conjunt criteris 45,01 punts 

 
De resultes de les puntuacions anteriors, la Mesa de contractació va emetre el següent dictamen: 
 
“- Puntuar les ofertes presentades a la licitació de la Concessió del servei de bar restaurant 
del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni, d’acord amb els criteris de 
valoració que s’indiquen a la clàusula 14 del PCAP tal com s’indica: 
 

 
 
 

MENJAT UN CREP Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 11 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 28,98 punts 

Total conjunt criteris 39.98 punts 



 

 

 
 
 

 
- Classificar les ofertes presentades en l’ordre següent: 
 
o En primer lloc l’oferta presentada per Grupo Loza 
o En segon lloc l’oferta presentada per X 
o En tercer lloc l’oferta presentada per Menjat un crep S.L 
 
-  Proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui la Concessió del servei de bar 
restaurant del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni a Grup Loza d’acord 
amb l’oferta presentada. 
 
- En cas que no s’acabés adjudicant i formalitzant el contracte de concessió de servei que 
és objecte d’aquest procediment de contractació a Grupo Loza per concorre qualsevol de les 
causes legalment previstes i es procedís a adjudicar el contracte a la oferta classificada en segon 
lloc, la presentada per x, la Mesa de contractació acorda requerir a aquesta licitadora per tal que 
aclareixi quina és la proposta d’horari del servei que ha realitzat pel que fa al criteri avaluable 
automàticament número 3. Atès que, tot i que la incongruència detectada i posada de manifest 
per l’informe tècnic de valoració no afectava la puntuació i classificació de les ofertes, sí que 
podria tenir incidència en la prestació del servei en cas que, eventualment, aquesta licitadora 
resultés adjudicatària de la concessió del servei.”  
 
Fonaments de Dret: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 150 (Classificació de les ofertes i adjudicació 
del contracte) 
 

- Plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte.  
 
A proposta de l’Alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:  
 
PRIMER. Acceptar la proposta de la Mesa de contractació, adoptada en sessió de 09.06.2022 
d’adjudicar a l’empresa Grupo Loza, amb CIF número B61958906 la Concessió del servei de bar 
restaurant del camp municipal d'esports "11 de setembre"  de Sant Celoni per un cànon mensual 
de 1.485.80 (IVA exclòs) i d’acord amb l’oferta presentada a la licitació.  

GRUPO LOZA Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 6,25 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 66,40 punts 

Total conjunt criteris 72.65 punts 

X Puntuació 

1 Criteris sotmesos a un judici de valor 11,75 punts 

2 Criteris avaluables automàticament 45,01 punts 

Total conjunt criteris 56.76 punts 
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SEGON. Indicar als serveis de l’àmbit de Secretaria que requereixin a l’empresa Grupo Loza, 
amb CIF número B61958906 per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent 
en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació que s’indica a la clàusula 20 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, amb l’advertiment que de 
no fer-ho així en el termini assenyalat, o en el termini per esmenar la documentació en el seu 
cas, s’entendrà que retira la seva oferta. 

 
9. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MESA DE L’ADJUDICACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA 
D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS, ENSALVATGITS, 
FERITS O MORTS, I DELS ANIMALS SALVATGES URBANS MORTS O FERITS A LA VIA 
PÚBLICA. 
 
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 24.03.2022 es va aprovar l’expedient per 
a la contractació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia 
abandonats i dels animals urbans salvatges morts o ferits en via publica de Sant Celoni. 
 
L’expedient conté el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT) que han de regular la contractació. 
 
El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert. 
 
La licitació s’ha anunciat al Diari oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, i en el termini 
reglamentari s’han rebut dues proposicions per optar al contracte que han estat les següents: 
 
- Help Guau, S.L., CIF B62788021 
- Can Clarens, S.L., CIF B61958906 
 
En data 05.05.2022, la Mesa de contractació va concloure admetre les proposicions presentades 
per Help Guau, S.L., CIF B62788021 i Can Clarens, S.L., CIF B61958906. 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb la clàusula 16.1 del PCAP, va donar  trasllat de la 
documentació continguda en els respectius sobres 2 presentats per aquests licitadors als serveis 
competents perquè emetessin informe en relació als criteris subjectes a un judici de valor 
d’adjudicació del contracte. 
 
En data 13.05.2022, es va emetre informe tècnic de l’àrea de territori avaluant i puntuant els 
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor tal com s’expressa a continuació: 
 

 
 
En data 19.05.2022, la Mesa de contractació es va fer seves les puntuacions  proposades per 
l’informe del servei de Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni i va procedir a l’obertura del sobre 
3 presentat pels respectius licitadors (Proposta dels criteris avaluables de forma automàtica), 
amb el següent resultat: 
 



 

 

Pel que fa a l’oferta econòmica, el PCAP preveia una base imposable del pressupost base de 
licitació (IVA exclòs) de 112.238,16 euros. La oferta econòmica dels licitadors ha estat, 
respectivament, la següent: 
 
Can Clarens S.L.: 108.016,00 euros 
 
Help Guau, S.L: 102.394,00 euros 
 
De resultes de l’aplicació de la fórmula matemàtica continguda en el PCAP, les puntuacions 
obtingues en el criteri d’oferta econòmica han estat les següents: 
 
Can Clarens S.L.: 12.01 punts 
 
Help Guau, S.L: 28 punts 
 
Pel que fa al criteri de Distància de les instal·lacions respecte a la prefectura de policia de Sant 
Celoni, els licitadors han presentat instal·lacions situades a la distancia que a continuació 
s’indica.  
 
Can Clarens S.L.: 8km (tot i que Can Clarens ha presentat en la seva oferta dos emplaçaments, 
un situat a 8 km i un altre a 4km del punt de referència, s’ha aplicat la fórmula al emplaçament 
més llunyà).  
 
Help Guau, S.L: 25km  
 
De resultes de l’aplicació de la fórmula matemàtica continguda en el PCAP, les puntuacions 
obtingues en el criteri de distància han estat les següents: 
 
Can Clarens S.L.: 20 punts 
 
Help Guau, S.L: 6,4 punts 
 
Pel que fa a la disponibilitat d’un vehicle elèctric, cap de les ofertes el contempla, per tant 
ambdues propostes obtenen 0 punts en aquest apartat. 
 
Per tant, la puntuació total obtinguda per aquestes ofertes en els criteris avaluables 
automàticament ha estat la següent: 
 
Can Clarens S.L.: 32.01 punts 
 
Help Guau, S.L: 34,40 punts 
 
La Mesa va comprovar que cap de les ofertes presentades  no incorria en les causes de 
consideració de proposició anormal o desproporcionada segons els criteris fixats pel PCAP.  
 
A conseqüència de l’anterior, la Mesa de contractació, per unanimitat dels seus membres, va 
emetre el següent dictamen: 
 

- Puntuar les ofertes presentades per Can Clarens S.L i Help Guau S.L presentades a la 
licitació del contracte del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de 
companyia abandonats i dels animals urbans salvatges morts o ferits en via publica de 
Sant Celoni, d’acord amb els criteris de valoració que s’indiquen a la clàusula 13 del 
PCAP tal com s’indica: 
 

 



 

 

 Criteris 
sotmesos a 
judici de valor 

Criteris avaluables 
automàticament 

Puntuació total 

Can Clarens 
S.L 

43 32,01 75,01 

Help Guau S.L 37 34,40 71,40 

 
 
- Classificar en primer lloc l’oferta presentada per Can Clarens S.L i en segon lloc l’oferta 
presentada per Help Guau S.L 
 
- Proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte del servei de recollida, acolliment 
i assistència d’animals de companyia abandonats i dels animals urbans salvatges morts o ferits 
en via publica de Sant Celoni a Can Clarens S.L d’acord amb l’oferta presentada. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 150 (Classificació de les ofertes i adjudicació 
del contracte) 
 

- Plec de clàusules administratives particulars que regeix el present contracte.  
 

A proposta de l’Alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA:  
 
PRIMER . Acceptar la proposta de la Mesa de contractació, adoptada en sessió de 19.05.2022 
d’adjudicar a l’empresa Can Clarens, S.L., amb CIF número B61958906 el contracte de servei 
de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats i dels animals urbans 
salvatges morts o ferits en via publica de Sant Celoni per la quantitat de 65.349,68 euros anuals 
(54.008,00 euros de base imposable més 11.341,68 euros en concepte del 21% d’IVA), que, atès 
que es preveu una durada inicial del contracte de dos anys fan un total de  130.699,36 euros 
(108.016,00 euros de base imposable més 22.683,36 en concepte del 21% d’IVA) i d’acord amb 
la documentació tècnica presentada a la licitació 
 
SEGON . Indicar als serveis de l’àmbit de Secretaria que requereixin a Can Clarens, S.L.,  per a 
que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en què s’hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació que s’indica a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, amb l’advertiment que de no fer-ho així en el termini 
assenyalat, o en el termini per esmenar la documentació en el seu cas, s’entendrà que retira la 
seva oferta. 
 
10. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA 
PEL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. I.G.G. 
 
En data de  17 de maig de 2022, el treballador municipal Sr. X presenta instància en la qual 
sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat en concret demana 
compatibilitat  per tal de realitzar tasques d’assessorament legal en règim d’autònom, fora de 
l’horari de feina i sense que hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos i amb un màxim de 17,5 
hores setmanals. 
 
En data 18 de maig de 2022 el Tècnic superior de Recursos Humans emet informe que en la part 
que interessa diu:  
 
“Identificació de l’expedient 



 

 

 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador municipal Sr. X. 
 
Antecedents  
 
En data de 17 de maig de 2022, el treballador municipal Sr. X presenta instància en la qual 
sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat com assessoria 
legal en règim d’autònom amb una quantitat màxima de 17,5 hores setmanals i fora de la jornada 
de treball a l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
 
- Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article 
1.2.d). 

 
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52 

del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple 
per al reconeixement de les compatibilitats, 

 
Informe 
 
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el reconeixement de 
compatibilitat, si bé amb les següents excepcions: 
 

a. El desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats 
o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, 
l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.  

b. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixen en virtut d’un 
dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 

c. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 

d. La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi 
el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis el 
personal afectat. 

e. El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 

f. El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquestes. 

g. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
la lletra d). 

 
L’article 12 de la mateixa Llei expressa: 
 

1. Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els 
casos següents:  
 



 

 

a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
no se supera el límit establert per l’apartat 2.  
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat en 
l’administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la 
jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps 
parcial.  
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no superessin 
entre tots dos la jornada màxima de l’Administració.  

 
A més a més, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. Per tant, a 
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals. 
 
No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que 
comporten la percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable. 
 
L’activitat privada per a la qual l’interessat sol·licita el reconeixement no coincideix amb cap dels 
supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les jornades pública i privada no supera el límit 
màxim previst legalment.  
 
Vista la petició de la interessada,  
 
Conclusió 
 
A criteri d’aquest tècnic, es pot reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que 
sol·licita el treballador interessat, Sr. X, amb les següents condicions: 
 

1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: assessorament legal en règim 
d’autònom amb una quantitat màxima de 17,5 hores setmanals. 
 

2 El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, i 
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici 
de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la 
superació dels límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 

3 En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 
11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.  
 

Aquest es el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.  No obstant 
això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita el treballador 
interessat, Sr. X, amb DNI X, sota les condicions següents: 
 
Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: assessorament legal en règim d’autònom amb 
17,5 hores setmanals. 

 
El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat i restarà 
automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici de l’activitat 



 

 

privada compatibilitzada quan aquestes modificacions impliquin la superació dels límits legalment 
establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 
En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 11 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, aplicable a les entitats locals d’acord amb l’article 1.2.d) de la referida 
Llei. 
 
11. APROVACÓ DE LES TARIFES ESPECIALS COM A PISCINA D’ESTIU DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES PER A L’ANY 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, sense  excepció. 
 
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. 015, 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. Des de l’estiu de 2006, el municipi no compta amb piscina pública a l’aire lliure i l’Ajuntament 
ha plantejat a UFEC la possibilitat d’establir un servei de piscina d’estiu, del 4 de juliol al 31 
d’agost, amb entrades de dia i abonaments, com alternativa a la manca del servei esmentat i 
tenint en compte l’interès social detectat per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Aquest servei 
s’està portant a terme des de l’any 2007 i la resposta del públic ha estat sempre prou positiva (al 
voltant de 200 persones, en dos mesos). 
 
3. Per a les tarifes que es proposen en la modalitat de piscina d’estiu es segueix el mateix criteri 
de les tarifes de temporada (2022-2023) que tenen la classificació de serveis no contemplats 
com a bàsics i per tant, s’ha de considerar un augment del 5,9% corresponent a l’IPC de gener 
publicat al febrer de 2022. 
 
4. En data 13 de juny de 2022, s’ha emès informe favorable per part de l’Àmbit d’Esports. 

 
5. En data 15 de juny de 2022, s’ha emès informe jurídic favorable per  part dels Serveis Jurídics 
municipals. 

 



 

 

6. En data 16 de juny de 2022, la interventora municipal ha emès una diligència on es fa constar 
que aquest acte administratiu no està subjecte a fiscalització limitada, però serà subjecte a control 
financer posterior. 
 
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 l’òrgan de contractació, per tant, el Ple 
de l’Ajuntament. Tanmateix per delegació acordada en sessió plenària de 11 de juliol de 2019, 
l’òrgan competent par aprovar les presents tarifes és la Junta de Govern Local. L’acord s’ha de 
prendre per majoria simple dels membres presents en virtut de l’article 47 de la LRBRL. 
 
A proposta de la regidora d’Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per 
unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  

  
1. Aprovar les tarifes de les entrades puntuals de la piscina municipal del Centre 

Municipal d’Esports Sot de les Granotes, de la modalitat d’estiu, per al període 
comprès entre el 4 de juliol i el 31 d’agost, amb un increment del 5,9%, 
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”: 

 
 
 



 

 

ENTRADES PUNTUALS MODALITAT D’ESTIU 2022 

 
Entrada d’un dia* 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

Preu 2021 
 

3,09 € 
4,34 € 

Preu 2022 
 

3,27 € 
4,60 € 

Abonament 10 dies* 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

 
 

21,41 € 
29,92 € 

 
 

22,67 € 
31,69 € 

 
*La tarifa no inclou l’ús dels serveis complementaris del centre (sales d’activitats dirigides, sala de musculació...) d’acord 
amb la normativa de funcionament del CME Sot de les Granotes.  
 

2. Notificar l’acord amb les tarifes aprovades a la UFEC, com a concessionari del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes.  

 
PUNT D’URGÈNCIA  
 
12. ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2019.03-D1 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03), ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU PEL QUE FA ALS 
LOTS 1 I 2 (BAIXA TENSIÓ). 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la primera pròrroga del contracte basat 
(Exp. 2019.03-D1) en l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol 
de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a 
màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent 
la selecció de l’Acord marc. 
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) titularitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, ordenats per lot, que s’inclouen 
al contracte: 

 
 LOT 1.  
CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW, adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA 
1 ES0031405134284001ZN0F 2.0TD 
2 ES0031405134302001SA0F 2.0TD 
3 ES0031405134574001LM0F 2.0TD 
4 ES0031405134659001BC0F 2.0TD 
5 ES0031405134668001NG0F 2.0TD 
6 ES0031405134681001WD0F 2.0TD 
7 ES0031405134681002WX0F 2.0TD 
8 ES0031405134683001CP0F 2.0TD 
9 ES0031405134685001SF0F 2.0TD 
10 ES0031405134717001AZ0F 2.0TD 
11 ES0031405135047004EJ0F 2.0TD 
12 ES0031405135123001ZH0F 2.0TD 
13 ES0031405135208001FX0F 2.0TD 
14 ES0031405135322001HE0F 2.0TD 



 

 

Núm. CUPS TARIFA 
15 ES0031405135322002LT0F 2.0TD 
16 ES0031405135325001BD0F 2.0TD 
17 ES0031405135512001EL0F 2.0TD 
18 ES0031405135752011QR0F 2.0TD 
19 ES0031405135778002LW0F 2.0TD 
20 ES0031405135778003LA0F 2.0TD 
21 ES0031405135879001VP0F 2.0TD 
22 ES0031405135989001SE0F 2.0TD 
23 ES0031405135990001JX0F 2.0TD 
24 ES0031405135996010KQ0F 2.0TD 
25 ES0031405136037018XS0F 2.0TD 
26 ES0031405136038002FX0F 2.0TD 
27 ES0031405136068001TV0F 2.0TD 
28 ES0031405136140001AG0F 2.0TD 
29 ES0031405136251001EY0F 2.0TD 
30 ES0031405136547011NY0F 2.0TD 
31 ES0031405136550001GY0F 2.0TD 
32 ES0031405136550002GF0F 2.0TD 
33 ES0031405136550003GP0F 2.0TD 
34 ES0031405136552001EM0F 2.0TD 
35 ES0031405136552002EY0F 2.0TD 
36 ES0031405136552003EF0F 2.0TD 
37 ES0031405136576004FL0F 2.0TD 
38 ES0031405136580001CZ0F 2.0TD 
39 ES0031405136692001ZG0F 2.0TD 
40 ES0031405136708002LC0F 2.0TD 
41 ES0031405136825001TH0F 2.0TD 
42 ES0031405136894002XL0F 2.0TD 
43 ES0031405141163001DB0F 2.0TD 
44 ES0031405141296001LW0F 2.0TD 
45 ES0031405141441001KX0F 2.0TD 
46 ES0031405141542001LV0F 2.0TD 
47 ES0031405141680001QV0F 2.0TD 
48 ES0031405141983001BS0F 2.0TD 
49 ES0031405142153001LE0F 2.0TD 
50 ES0031405142361001RX0F 2.0TD 
51 ES0031405142468001FZ0F 2.0TD 
52 ES0031405142623001FV0F 2.0TD 
53 ES0031405142701001HR0F 2.0TD 
54 ES0031405142837001CW0F 2.0TD 
55 ES0031405143021001QW0F 2.0TD 
56 ES0031405143053001GD0F 2.0TD 
57 ES0031405143127001RH0F 2.0TD 
58 ES0031405143264001RF0F 2.0TD 
59 ES0031405143279001DB0F 2.0TD 
60 ES0031405143357001LH0F 2.0TD 
61 ES0031405143364001WA0F 2.0TD 
62 ES0031405143365001EZ0F 2.0TD 
63 ES0031405143444001FD0F 2.0TD 
64 ES0031405143474001TV0F 2.0TD 
65 ES0031405143630001KP0F 2.0TD 
66 ES0031405143675007TA0F 2.0TD 
67 ES0031405143675008TG0F 2.0TD 
68 ES0031405143677006HR0F 2.0TD 
69 ES0031405143678011SV0F 2.0TD 



 

 

Núm. CUPS TARIFA 
70 ES0031405143685001CS0F 2.0TD 
71 ES0031405143760001SN0F 2.0TD 
72 ES0031405143760002SJ0F 2.0TD 
73 ES0031405143772001PY0F 2.0TD 
74 ES0031405143958001EM0F 2.0TD 
75 ES0031405143972001DK0F 2.0TD 
76 ES0031405143973001FD0F 2.0TD 
77 ES0031405143976001EL0F 2.0TD 
78 ES0031405190775001CE0F 2.0TD 
79 ES0031405249924003VQ0F 2.0TD 
80 ES0031405250556001XC0F 2.0TD 
81 ES0031405250891001VW0F 2.0TD 
82 ES0031405250893001NR0F 2.0TD 
83 ES0031405251481001RY0F 2.0TD 
84 ES0031405252286001HY0F 2.0TD 
85 ES0031405252738001MX0F 2.0TD 
86 ES0031405252739001WK0F 2.0TD 
87 ES0031405316996001KN0F 2.0TD 
88 ES0031405316997001LT0F 2.0TD 
89 ES0031408008649001LL0F 2.0TD 
90 ES0031408030915001JH0F 2.0TD 
91 ES0031408031092001GX0F 2.0TD 
92 ES0031408036582001YW0F 2.0TD 
93 ES0031408036605001VW0F 2.0TD 
94 ES0031408036609001FT0F 2.0TD 
95 ES0031408048978001AZ0F 2.0TD 
96 ES0031408049941001JG0F 2.0TD 
97 ES0031408084879001KS0F 2.0TD 
98 ES0031408084886002GR0F 2.0TD 
99 ES0031408084889001LX0F 2.0TD 
100 ES0031408084918001SF0F 2.0TD 
101 ES0031408095695001RN0F 2.0TD 
102 ES0031408142334001NA0F 2.0TD 
103 ES0031408147548001LH0F 2.0TD 
104 ES0031408168193001FB0F 2.0TD 
105 ES0031408234895001RX0F 2.0TD 
106 ES0031408245046001WY0F 2.0TD 
107 ES0031408252912001SY0F 2.0TD 
108 ES0031408265376001WF0F 2.0TD 
109 ES0031408266337001QK0F 2.0TD 
110 ES0031408295920001MF0F 2.0TD 
111 ES0031408297512001SQ0F 2.0TD 
112 ES0031408299922001XF0F 2.0TD 
113 ES0031408301714001EP0F 2.0TD 
114 ES0031408311220001QQ0F 2.0TD 
115 ES0031408328606001BV0F 2.0TD 
116 ES0031408354245001DC0F 2.0TD 
117 ES0031408354246001FP0F 2.0TD 
118 ES0031408369585001ND0F 2.0TD 
119 ES0031408396390001ZG0F 2.0TD 
120 ES0031408415094001CJ0F 2.0TD 
121 ES0031408419081001VD0F 2.0TD 
122 ES0031408427253001VV0F 2.0TD 
123 ES0031408427811001JZ0F 2.0TD 
124 ES0031408436690001WW0F 2.0TD 



 

 

Núm. CUPS TARIFA 
125 ES0031408436693001VN0F 2.0TD 
126 ES0031408436695001NB0F 2.0TD 
127 ES0031408456027009EJ0F 2.0TD 
128 ES0031408457102001WP0F 2.0TD 
129 ES0031408457225001ZG0F 2.0TD 
130 ES0031408460191001DQ0F 2.0TD 
131 ES0031408460240001RA0F 2.0TD 
132 ES0031408480166001FE0F 2.0TD 
133 ES0031408496132001HC0F 2.0TD 
134 ES0031408507290001XF0F 2.0TD 
135 ES0031408517315001YC0F 2.0TD 
136 ES0031408531884001KS0F 2.0TD 
137 ES0031408538571001VH0F 2.0TD 

 
LOT 2.  
CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW, adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU  
 

Núm. CUPS TARIFA 
1 ES0031408478400001EP0F 3.0TD 
2 ES0031405134284002ZJ0F 3.0TD 
3 ES0031405134667001ZQ0F 3.0TD 
4 ES0031405134669001DS0F 3.0TD 
5 ES0031405134758001SM0F 3.0TD 
6 ES0031405135281001FP0F 3.0TD 
7 ES0031405135986001TN0F 3.0TD 
8 ES0031405136491001SR0F 3.0TD 
9 ES0031405140709001GP0F 3.0TD 
10 ES0031405140725001XT0F 3.0TD 
11 ES0031405141085001EG0F 3.0TD 
12 ES0031405142475001NE0F 3.0TD 
13 ES0031405143105001BY0F 3.0TD 
14 ES0031405143315001XQ0F 3.0TD 
15 ES0031405143525001XA0F 3.0TD 
16 ES0031405245146001ZB0F 3.0TD 
17 ES0031405247038001GP0F 3.0TD 
18 ES0031405315486001BP0F 3.0TD 
19 ES0031408048954001HA0F 3.0TD 
20 ES0031408089835001NK0F 3.0TD 
21 ES0031408109221001RB0F 3.0TD 
22 ES0031408159503001WD0F 3.0TD 
23 ES0031408171490001LF0F 3.0TD 
24 ES0031408205083001SN0F 3.0TD 
25 ES0031408205148001NZ0F 3.0TD 
26 ES0031408235028001BR0F 3.0TD 
27 ES0031408235063001ZH0F 3.0TD 
28 ES0031408238343002TN0F 3.0TD 
29 ES0031408316503001BP0F 3.0TD 
30 ES0031408330884001VM0F 3.0TD 
31 ES0031408416556001JH0F 3.0TD 
32 ES0031408416558001PV0F 3.0TD 
33 ES0031408428123001PL0F 3.0TD 
34 ES0031408438682001SH0F 3.0TD 
35 ES0031408482531001RR0F 3.0TD 
36 ES0031408550854001RY0F 3.0TD 
37 ES0031408566409001JZ0F 3.0TD 



 

 

 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les 
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 
dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a 
la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 
regulació vigent.  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar de la despesa corresponent a favor d'Endesa Energia SAU amb 
CIF A81948077, empresa adjudicatària del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica pel que fa als lots 1 i 2 (baixa tensió), que s'hauria d’imputar amb càrrec a la 
classificació econòmica 22100 ENERGIA ELÈCTRICA dels pressupostos de la Corporació per 
als anys 2022 i 2023, en base al detall següent: 
 

a) Import total previst (juliol 2022-juny 2023): 1.273.567,18 euros 

• Import previst any 2022 (juliol-desembre): 576.091,92 euros 

• Import previst any 2023 (gener-juny): 697.475,26 euros 
 

a) Periodificació: 
 

AD Pressupost 2022: 
 

- Concepte: Endesa Energia, SAU, Subministrament d’energia elèctrica del 
període de Juliol a Desembre 2022. 

- Import total: 576.091,92 euros IVA inclòs  
- Codi de referència i N. Operació RC: TERRITORI 220220008704 
 

AD FUTUR Pressupost 2023: 
 

- Concepte: Endesa Energia, SAU, Subministrament d’energia elèctrica del 
període de Gener a Juny 2023 

- Import total: 697.475,26 euros IVA inclòs 
 

b) Desglossament previst per partides pressupostàries:  
 

Orgànica Funcional Econòmica Descripció 

Previsió 2022 
(jul - des) 
Import 
 IVA inclòs 

Previsió 2023 
(gen - jun) 
Import 
 IVA inclòs 

01 920D0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

1.295,37 € 1.592,77 € 

01 920E0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

8.914,47 € 11.450,49 € 

01 920N0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

713,36 € 751,44 € 



 

 

Orgànica Funcional Econòmica Descripció 

Previsió 2022 
(jul - des) 
Import 
 IVA inclòs 

Previsió 2023 
(gen - jun) 
Import 
 IVA inclòs 

01 920P0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

4.203,84 € 3.904,18 € 

01 920R0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.363,79 € 7.658,08 € 

01 920S0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

1.196,61 € 999,00 € 

01 920U0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

11.466,93 € 15.331,68 € 

01 924D0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.381,60 € 4.571,26 € 

01 925A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

14.591,66 € 15.494,24 € 

04 231A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

26.129,87 € 80.232,03 € 

04 231F0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

13.947,36 € 21.658,30 € 

04 231L0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

8.477,17 € 7.765,13 € 

04 231M0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

3.080,45 € 2.983,43 € 

04 312B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

1.375,56 € 1.884,06 € 

04 337F0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.925,32 € 4.793,20 € 

05 150A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

9.905,94 € 10.904,86 € 

05 150B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

5.703,38 € 8.173,46 € 

05 165A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

232.298,76 € 213.656,36 € 

05 1722A 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

669,83 € 818,68 € 

05 1722B 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.797,50 € 2.490,78 € 

05 450B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.927,71 € 3.436,88 € 

06 430C0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

27.634,09 € 43.041,33 € 

06 491B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

7.009,41 € 6.579,36 € 

07 323B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

15.776,50 € 18.897,13 € 

07 323C0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

14.358,66 € 21.627,96 € 

07 323D0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

10.027,00 € 22.110,82 € 

07 323E0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

30.563,41 € 33.916,36 € 

07 323F0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

23.231,26 € 31.059,17 € 



 

 

Orgànica Funcional Econòmica Descripció 

Previsió 2022 
(jul - des) 
Import 
 IVA inclòs 

Previsió 2023 
(gen - jun) 
Import 
 IVA inclòs 

07 326C0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

23.376,51 € 22.861,78 € 

07 330A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

6.625,46 € 6.475,97 € 

07 3321A 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

12.290,63 € 14.084,11 € 

07 334B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

468,72 € 352,16 € 

07 334D0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

739,02 € 485,92 € 

07 336A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

252,74 € 252,74 € 

07 342A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

1.371,99 € 2.182,39 € 

07 342B0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

6.848,63 € 12.888,06 € 

07 342C0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

8.845,15 € 9.465,02 € 

07 342D0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

13.872,28 € 15.457,30 € 

07 342E0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

2.478,19 € 2.448,63 € 

07 342J0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

4.547,40 € 4.386,59 € 

08 132A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

7.175,08 € 6.983,54 € 

08 135A0 22100 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 

1.233,31 € 1.368,61 € 

   TOTALS: 576.091,92 € 697.475,26 € 

 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-
10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
El President aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el Secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 


